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RESUMO 

As organizações de hoje competem numa economia cada vez mais complexa e 

global. Atualmente, para se ganhar vantagem competitiva, a inovação tornou-se o maior 

desafio das organizações, sendo a criatividade dos recursos humanos a condição 

essencial para atingir esse objectivo e consequentemente as unidades de saúde, tal como 

as organizações de outros setores, não podem ser alheias a esta realidade, e devem 

melhorar constantemente a sua eficiência organizacional. 

A presente investigação analisa a relação entre o estilo de liderança autêntica e a 

criatividade dos colaboradores/das equipas, a qual pode ser explicada diretamente ou 

através da mediação da inteligência emocional e do capital psicológico positivo dos 

líderes e colaboradores/equipas. Além disso, analisou-se a relação da liderança 

transformacional e ética, da inteligência emocional e do capital psicológico positivo dos 

líderes como antecedentes de liderança autêntica. 

A amostra é composta por 159 equipas (159 líderes e 1258 colaboradores) de 3 

Unidades Hospitalares e de 15 Centros de Saúde. Os dados foram recolhidos através de 

um questionário, onde os líderes se pronunciam sobre a criatividade dos seus 

colaboradores e os colaboradores sobre a liderança autêntica, transformacional e ética 

dos seus líderes e, ambos descrevem a sua inteligência emocional e capital psicológico 

positivo. 

Os resultados da investigação sugerem que a liderança autêntica assenta em 

características de liderança transformacional e ética como é expectável em termos 

teóricos, os quais validam empiricamente os argumentos teóricos que sugerem que a 

liderança autêntica se relaciona com a inteligência emocional e com o capital 

psicológico positivo, não explicando diretamente a relação entre a liderança autêntica e 

criatividade dos colaboradores/das equipas, mas indiretamente mediada apenas pela 

inteligência emocional. No que concerne às variáveis da caracterização das equipas, 

apenas a dispersão geográfica e o vínculo à organização influenciam a criatividade dos 

colaboradores/das equipas. Os resultados encontrados podem assim contribuir para uma 

melhor compreensão da liderança e gestão da criatividade dos recursos humanos nas 

organizações do setor da saúde. 
 

PALAVRAS-CHAVE: liderança autêntica; liderança transformacional; liderança ética; 

inteligência emocional; capital psicológico positivo; criatividade; equipas.





ABSTRACT 

Today organizations compete in an increasingly complex and global economy. 

Currently, to gain competitive advantage, innovation has become the greatest challenge 

of the organizations, and the creativity of human resources essential condition to 

achieve this goal and, consequently, health units, as organizations in other sectors, not 

can be oblivious to this reality, and must constantly improve their organizational 

efficiency 

This research examines the relationship between authentic leadership style and 

creativity of employees/teams, which can be explained directly or through the mediation 

of emotional intelligence and positive psychological capital of leaders and 

employees/teams. In addition, we analyzed the relationship between transformational 

leadership and ethics, emotional intelligence and positive psychological capital as 

leaders of authentic leadership background. 

The sample consists of 159 teams (159 leaders and employees in 1258) of 3 

Hospitals and 15 Health Centres. The data had been collected through a questionnaire, 

where leaders spoke on the creativity of its employees, employees on authentic 

leadership, transformational and ethics of their leaders, and both describe their 

emotional intelligence and positive psychological capital. 

Research results suggest that real leadership is based on transformational and 

ethical leadership characteristics as is expected theoretically, which empirically validate 

the theoretical arguments that suggest that authentic leadership is related to emotional 

intelligence and the positive psychological capital, not directly explaining the 

relationship between authentic leadership and creativity of employees/teams, but only 

indirectly mediated by emotional intelligence. In what concerns the variables of 

characterization of teams, only the geographical dispersion and the link to the 

organization influence the creativity of employees/teams. These results can thus 

contribute to a better understanding of leadership and creative management of human 

resources in the health organizations. 
 

KEY-WORDS: authentic leadership; transformational leadership; ethical leadership; 

emotional intelligence; positive psychological capital; creativity; teams.
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1.1 INTRODUÇÃO 

Nas organizações, os capitais de conhecimento (o contingente humano), são 

considerados ativos intangíveis no desenvolvimento e fatores chave de diferenciação. 

Desde logo, a importância dos processos sociais e dos grupos no contexto 

organizacional, em que o papel dos colaboradores começa a ter maior relevância para a 

gestão. Em plena sociedade da informação e do conhecimento e perante uma evolução 

tecnológica difícil de controlar “a capacidade da organização mobilizar e explorar estes 

ativos, tornou-se parte importante da estratégia da mesma, onde as competências 

humanas e as estruturas de conhecimento se assumem como fontes de valor indiscutível, 

valia disponível e fonte de vitalidade, diferenciadora na sua capacidade de inovar e de 

se adaptar aos novos contextos” (Parreira, 2005: 9). 

O clima e cultura do local de trabalho de hoje, está em constante mudança, a 

nível social, político, cultural, ético e económico (Mónaco & Guimarães, 2007), sendo 

as organizações confrontadas com vários desafios trazidos pela mudança contínua: a 

globalização, novas tecnologias, as crescentes diferenças culturais, as mudanças dos 

colaboradores, os valores e necessidades dos clientes e uma constante procura da 

eficácia e eficiência. As organizações estão obrigadas a adaptar-se a fim de se manterem 

competitivas no mercado, especialmente na sequência da recente crise financeira global. 

É sabido, que esta situação é também um desafio à saúde e bem-estar da população 

trabalhadora, com repercussões na própria economia (Carvajal, Jiménez, Hermosilla, 

Bejarano & Vergel, 2010), voltando-se a sociedade em geral e as organizações para os 

líderes em busca de mudanças positivas, tais como a esperança e o otimismo (Luthans 

& Avolio, 2003; Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007a; Peterson & Byron, 2008; 

Rego, Sousa, Marques & Cunha, 2011; 2014b).  

A temática da liderança reveste-se hoje de crucial importância, sendo 

considerada como um fator fundamental para ajudar a ultrapassar as dificuldades de 

implementação de processos de mudança, nas organizações em geral, e nas 

organizações de saúde em particular. Na perspetiva de Rego e Cunha (2007) liderar a 

mudança é uma das mais importantes e difíceis tarefas de liderança. Na sua analogia, 

explicam que desejar operar as mudanças bem sucedidas sem o empenhamento dos 
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membros organizacionais corresponde a desejar que uma embarcação se movimente 

sem que as velas captem o vento e confiram impulso as sistema de locomoção. Mas não 

basta haver velas, é ainda necessário que estas estejam direcionadas de um tal modo que 

captem o vento na posição mais privilegiada para que toda a energia seja aproveitada e 

veiculada com o fito no alcance da meta almejada. 

É inequívoca então, a importância da liderança, como fator de diferenciação e a 

fronteira entre o insucesso e o êxito dos grupos, das organizações. É neste contexto, que 

emerge a liderança transformacional (LT), a liderança ética (LE) e a liderança autêntica 

(LA), em que os líderes são transparentes, íntegros, honestos e verdadeiros com os 

outros e com os seus próprios valores, crenças e opiniões, bem como, um pendor 

ético/moral (Gardner, Avolio, Luthans, May & Walumbwa, 2005; Walumbwa, Avolio, 

Gardner, Wernsing & Peterson, 2008; Avolio, Griffth, Wernsing & Walumbwa, 2010). 

A temática da LA, nestes últimos anos tem vindo a ser explorada por vários 

autores (e.g., Avolio & Gardner, 2005; Walumbwa et al., 2008; Yammarino, Dionne, 

Schriesheim & Dansereau, 2008), sugerindo que esta poderá afetar positivamente os 

comportamentos e atitudes dos colaboradores, desenvolvendo o empenhamento, os 

comportamentos de cidadania organizacional e a performance (Ilies, Morgeson & 

Nahrgang, 2005; Rego et al., 2011; Rego, Sousa, Marques & Cunha 2012), e que é um 

dos fatores que mais influencia as emoções dos colaboradores (Avolio & Gardner, 

2005) e como tal compromete a criatividade das equipas. 

A literatura sugere que a melhoria da performance criativa dos seus 

colaboradores é essencial para as organizações alcançarem uma vantagem competitiva 

(Shalley, 1995). Isto porque, numa organização onde os colaboradores são criativos, são 

sugeridas ideias, produtos ou procedimentos novos e úteis que fornecem à organização 

informações para um desenvolvimento subsequente e possíveis implementações. Assim, 

no ambiente catual, que requer flexibilidade, diferenciação e rapidez de resposta, 

promover o potencial criativo dos recursos humanos é essencial para alcançar a 

inovação e garantir o sucesso a longo prazo de qualquer organização (Peterson, 

Walumbwa, Avolio & Hannah, 2012). 

Mas a criatividade não acontece automaticamente. Esta deve ser fomentada, 

através da criação de condições e da estruturação de um ambiente de trabalho favorável 

ao desenvolvimento de contributos criativos. O estilo de liderança adotado assume um 
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papel muito importante, uma vez que estes podem influenciar, direta ou indiretamente, a 

criatividade dos colaboradores, das equipas. Sendo fomentada também, a ideia de que a 

LA é extremamente importante nas organizações, uma vez que ajuda os seus membros a 

comprometerem-se com o trabalho, promovendo um ambiente que apoia tanto os líderes 

como os seus colaboradores (Avolio & Gardner, 2005; Rego et al., 2012; Wang & 

Cheng, 2010; Zhang & Bartal, 2010). 

Alguns autores (e.g., Goleman, 1995; Salovey, Mayer & Caruso, 2001a) 

afirmam que os sentimentos e emoções são necessárias para tomar boas decisões, 

contrariando o estereótipo da pessoa que toma decisões ter de consegui pôr de parte os 

sentimentos pessoais e emoções e calcular a melhor ação para lidar com um problema 

ou oportunidade de forma ‘fria’. Afirmam mesmo que, uma pessoa desprovida de 

sentimentos pode ‘racionalmente’ avaliar os prós e os contras, mas não consegue estar 

apta para fazer uma escolha sábia entre as alternativas criadas. Também, alguns autores 

(e.g., Luthans & Youssef, 2004; Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006a; 

Luthans, Avey & Patera, 2008b) defendem que as componentes ou dimensões do capital 

psicológico positivo (PsyCap) devem ser desenvolvidas e geridas, pois melhoram o 

desempenho dos seus colaboradores e garantem um crescimento sustentável. 

Neste sentido, os líderes emocionalmente inteligentes e com um estado de 

desenvolvimento psicológico positivo conseguem avaliar o modo como os 

colaboradores se sentem, compreendendo e influenciando as suas emoções, tornando-os 

mais recetivos e apoiantes da visão da organização (Mandell & Pherwani, 2003; Leban 

& Zulauf, 2004; Luthans, Youssef & Avolio, 2006b). Para além disso, conseguem 

desenvolver boas relações interpessoais com os seus colaboradores, suscitando mais 

entusiasmo e empenhamento por parte destes (Salovey, Mayer & Caruso, 2002). Na 

relação entre a inteligência emocional (IE) e a liderança (Brown e Moshavi, 2005), 

sugeriram que a IE poderá ser o fator ‘X’ que revigora e avança para uma compreensão 

mais completa de liderança e influência social. A IE representa, pois, a capacidade para 

conciliar emoções e razão: usar as emoções para facilitar a razão, e raciocinar 

inteligentemente acerca das emoções. É um conjunto de capacidades que fazem com 

que a pessoa atue de uma forma adulta e auto-controlada, evitando incorrer em 

comportamentos regressivos e emocionalmente imaturos. Inclui características como: 

(a) a capacidade de avaliação correta dos estados de espírito próprios e alheios; (b) a 
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regulação adaptativa das emoções próprias e alheias; (c) o uso inteligente das emoções 

nas diferentes atividades da organização (e.g. liderança, negociação, trabalho em 

equipa, resolução de problemas) (Zhou & George, 2003). 

Muitos investigadores focaram os seus estudos na identificação do 

comportamento e características dos líderes que poderão apoiar e facilitar a criatividade, 

ou que poderão suprimir e inibir (e.g., Oldham & Cummings, 1996; Tierney, Farmer & 

Graen, 1999; Shin & Zhou, 2003; Zhou, 2003; Rego, Sousa, Cunha, Correia & Saur-

Amaral, 2007b; Rego et al., 2011; 2012). Estes comportamentos e características 

incluem a liderança, a IE, o PsyCap, o feedback construtivo, a supervisão encorajadora 

ou controladora. 

No entanto, não existe, nenhum estudo empírico que foque a LA tendo como 

antecedentes a LT, a LE, a IE e o PsyCap dos líderes, na provável relação com a 

criatividade dos colaboradores, mediadas pela sua IE e PsyCap e cuja análise também é 

feita por equipas, estudo que será desenvolvido e apresentado ao longo deste 

documento. 

1.2 RELEVÂNCIA E OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

As unidades de saúde (hospitais e centros de saúde) são organizações 

prestadoras de serviços de grande amplitude e complexidade. Constituem uma unidade 

elementar de “identificação das necessidades em saúde, de planeamento, de 

coordenação e articulação de recursos, dos serviços e atividades, de avaliação de 

resultados, de desenvolvimento da formação e investigação” (Batista, Santos, Santos & 

Duarte, 2010: 57). 

Na atualidade, diferentes exigências se colocam quer para as organizações, quer 

para os seus colaboradores. Consequentemente surgiram profundas e contínuas 

mudanças nas áreas tecnológicas e sociais, como nas estruturas organizacionais das 

mesmas.  

A empresarialização das unidades de saúde foi uma estratégia base do programa 

de reforma do sistema de saúde português, em parte para dar resposta às mudanças que 

emergem na sociedade, introduzindo novas formas de gestão e de organização do 

trabalho. Para Rodrigues, Nogueira, Granjo, Marques, Castilho e Frederico (2007), o 
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objetivo primordial desta reforma foi consolidar ganhos em saúde, fomentando uma 

atuação centralizada no cidadão, assim como reorganizar e otimizar a Rede de Cuidados 

de Saúde, tendo em vista a eficácia e eficiência do sistema e sua sustentabilidade 

financeira, promovendo uma gestão eficiente dos recursos físicos e financeiros, e a 

produtividade dos prestadores de cuidados. 

 Neste encadeamento de ideias, os líderes, a criatividade e o 

empenhamento/envolvimento dos colaboradores das organizações de saúde, merecem 

destaque uma vez que se verifica um esforço para enfrentar a crise de governabilidade, 

eficiência e resolubilidade dos serviços de saúde. A reorganização e readaptação destas 

organizações parece estar longe do preconizado, havendo ainda muito caminho a 

percorrer e, possivelmente, muitos estudos a fazer. Pensamos que possa ser este um dos 

estudos que poderá ajudar a percorrer uma pequena parte desse caminho. 

Com esta investigação, procurar-se-á então facultar alguma contribuição 

adicional ao campo dos estudos, uma vez que é uma linha de investigação quase 

inexplorada e especialmente notória em Portugal, os estudos que relacionam as 

temáticas da LA, da IE, do PsyCap e da criatividade, e ainda mais aplicadas no setor da 

saúde e numa análise por equipas, sendo por isso a mais-valia desta investigação. 

Sugerimos que os líderes emocionalmente inteligentes e com um estado de 

desenvolvimento psicológico positivo conseguem avaliar o modo como os 

colaboradores se sentem, compreendendo e influenciando as suas emoções, tornando-os 

mais recetivos e apoiantes da visão da organização. 

Nesta investigação, pretendemos compreender qual o papel do líder na 

criatividade dos colaboradores e das equipas. Pretendemos focar o conhecimento, 

inicialmente na relação da LT, da LE, da IE e do PsyCap como fatores antecedentes de 

LA. Pretendemos ainda, avaliar o papel destes líderes (autênticos) nos caminhos através 

dos quais pode surgir a criatividade. Supomos, que a IE e o PsyCap poderá contribuir 

para os líderes serem capazes de controlar as suas irritações iniciais com os 

colaboradores que desafiam o status quo e encorajam-nos a fazer melhoramentos; 

poderá capacitar os líderes a gerir as suas emoções e as dos outros de forma a 

fornecerem feedback instrutivo aos colaboradores que geram uma ideia criativa; poderá, 

ainda, capacitar os líderes a gerir as emoções negativas dos seus colaboradores durante 

o processo de implementação de uma ideia. 
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Para melhor compreender e elucidar o problema tentamos enunciá-lo sob a 

forma de uma pergunta que servirá de fio condutor para a investigação. 

Será que os comportamentos de liderança (autêntica) provocam nos 

colaboradores, nas equipas efeitos que traduzam resultados ao nível da sua 

criatividade, seja diretamente, seja através da mediação da inteligência emocional 

e/ou do capital psicológico positivo? 

O objetivo principal  desta investigação é averiguar em que medida a LA, a IE e 

o PsyCap dos líderes têm um papel importante no capacitar e apoiar o despertar da 

criatividade dos seus colaboradores, das equipas, tendo em conta também, a IE e o 

PsyCap destes. Isto porque, numa organização, uma pessoa criativa passa, 

inevitavelmente, por situações de tensão, conflito de debates carregados de emoção, 

sendo o papel do líder fulcral, uma vez que este poderá minimizar as situações 

desagradáveis e promover a criação e implementação de ideias novas e criativas. Assim, 

supomos que os líderes mais empáticos, mais auto-controlados, mais auto-encorajadores 

e que compreendem melhor as emoções próprias e as emoções dos outros, mais 

confiantes, otimistas, resilientes e com níveis de esperança mais elevados contribuem 

para uma equipa coesa e para gerar um clima de trabalho e relações interpessoais mais 

facilitadoras da criatividade das equipas. Para isso, debruçarmo-nos sobre os 

colaboradores/equipas das Unidades de Saúde que circunscrevem o distrito de 

Bragança, nomeadamente as que constituem a Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

E.P.E. (três Unidades Hospitalares e quinze Centros de Saúde). 

Mais especificamente, procura-se responder às seguintes indagações: (1) a IE 

dos líderes influencia a sua LA; (2) o capital psicológico dos líderes influencia a sua 

LA; (3) as características de LT influenciam/antecedem o estilo de LA exercida pelos 

líderes; (4) as características de LE influenciam/antecedem o estilo de LA exercida 

pelos líderes; (5) A LA associa-se positivamente com a criatividade dos seus 

colaboradores; (6) os líderes autênticos promovem a IE dos seus colaboradores; (7) os 

indivíduos com maior IE são mais criativos; (8) os líderes autênticos promovem o 

capital psicológico dos seus colaboradores; (9) os indivíduos com maior capital 

psicológico são mais criativos; (10) a IE medeia a relação entre a LA e a criatividade; 

(11) o capital psicológico medeia a relação entre a LA e a criatividade; e (12) as 

variáveis da caracterização da equipa influenciam a sua criatividade. 
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1.3 ESTRUTURA DA INVESTIGAÇÃO 

A investigação é um trabalho que requer muito cuidado e rigor, daí a 

necessidade de se definir um caminho ou uma metodologia para a sua execução, para 

assim ser possível produzir conhecimento e resolver problemas práticos (Sampieri, 

Collado & Lúcio, 2006).  

A presente tese de investigação está estruturado em quatro capítulos. 

O Capítulo I: Introdução da Problemática em Estudo, composta pela 

introdução, relevância e objetivos e pela estrutura da investigação.  

O Capítulo II: Enquadramento Teórico é direcionado para a revisão da 

literatura. Num primeiro ponto abordamos a liderança de uma forma holística, 

explorando seguidamente a liderança transformacional e os seus processos de 

influência; a liderança ética nas suas noções gerais de ética e dimensões; a liderança 

autêntica nos seus principais conceitos relacionados com a autenticidade, 

conceptualização, dimensões e relação entre líderes e seguidores autênticos. 

Num outro ponto debruçamo-nos sobre a temática da inteligência emocional, 

suas raízes históricas e evolução do constructo, inteligência e emoção como 

componentes, conceptualização, dimensões e medidas, relação entre IE e liderança e os 

impactos e benefícios desta nas organizações. 

Em outro ponto abordamos o capital psicológico positivo, nas suas raízes, 

conceito e dimensões, a sua relação com a LA e os seus impactos e benefícios nas 

organizações. 

Abordamos ainda neste capítulo a temática da criatividade na sua 

conceptualização, teorias, diferenciação entre esta e inovação e no ser pessoa criativa, 

na sua relação ao nível das equipas, nos seus fatores antecedentes e potencialmente 

conducentes, na sua relação com a LA, PsyCap e IE e ainda os impactos e benefícios da 

criatividade nas organizações. 

Decidimos ainda incluir neste capítulo uma breve exposição às equipas em 

contexto organizacional como fontes de vantagem competitiva, a coesão do 

grupo/equipa e os comportamentos positivos ao nível das equipas. 
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Terminamos este capítulo com o modelo conceptual de investigação, onde 

apresentamos esquematicamente o desenho da nossa investigação com as hipóteses de 

estudo em análise. 

O Capítulo III: Dados e Metodologia de Análise, é dedicado aos dados e à 

metodologia de análise. Começamos por fazer referência à caracterização da 

organização em estudo, Sistema Nacional de Saúde – Centros de Saúde e Hospitais. 

Seguidamente abordamos os procedimentos metodológicos que integram o essencial do 

modelo de investigação com referência ao tipo de estudo, objetivos, questões e 

hipóteses a investigar, população, instrumentos de medida, variáveis e procedimentos de 

aplicação e tratamento estatístico. 

O Capítulo IV: Apresentação e Análise dos Resultados surge através de 

várias técnicas estatísticas como forma a poder responder às questões levantadas e a 

testar as hipóteses estabelecidas. 

O Capítulo V: Discussão, Conclusões e Implicações, última etapa desta 

investigação refere-se à apresentação das principais conclusões e interligação com as 

evidências teóricas. Termina este capítulo com algumas recomendações às organizações 

que se interessam por este tema, algumas implicações e limitações da investigação e 

com sugestões para investigações futuras. 
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2.1 A LIDERANÇA 

“Num certo sentido, os gestores são psicólogos. Afinal, ajudar 

as pessoas a superar as suas limitações para se tornarem mais 

bem sucedidas é a essência da liderança eficaz.” 

Kegan e Lahey in Rego e Cunha (2007a: 173) 

 

A liderança é uma das temáticas que mais atenção tem merecido por parte de 

investigadores e profissionais dos diversos setores de actividade (Cunha, Rego, Cunha 

& Cardoso, 2007). Considera-se um tópico fundamental nas relações de trabalho, uma 

vez que os liderados identificam o estilo de liderança como um factor desencadeador de 

conflitos de trabalho. Ao mesmo tempo, as incompatibilidades pessoais e/ou 

profissionais entre líder e liderado(s), a co-existência de lideranças formais e informais, 

bem como, a integração dos diferentes estilos ao longo da cadeia hierárquica de uma 

organização, são apenas parte da complexidade e subjectividade inerente ao tema. 

Esta, ocupa um lugar de destaque no comportamento organizacional, surgindo 

na maioria dos livros ligados a esta área e ocupando uma posição de relevo na pesquisa 

das ciências sociais, que tentam descobrir os traços, as habilidades, os comportamentos, 

as fontes de poder ou os aspectos situacionais que tornam um líder eficaz. Atualmente 

percebemos que uma atitude de liderança depende da aprendizagem social do indivíduo 

e, por isso mesmo, pode ser treinada/aperfeiçoada. 

Sendo, as sociedades constituídas por organizações e nesse contexto a liderança 

é considerada um factor importante para o sucesso de qualquer organização, torna-se 

importante na vida de uma organização o modo como os colaboradores se sentem em 

relação à maneira como são geridos e liderados. 

 

 

FIGURA 2.1 – Dinâmica da liderança no processo organizacional. 
 

 

Liderança 
Performance 
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Assim, desde que a organização possua uma liderança eficaz, pode proporcionar 

uma contribuição significativa à performance organizacional, pois esta repercute-se 

nos resultados da organização e no desempenho dos colaboradores (Dubrin, 1998). 

Yukl (2006) defende que a maioria das pesquisas efectuadas, as quais deram 

origens a concepções de liderança díspares, têm, normalmente, o seu início em 

abordagens e teorias já existentes, ou seja, os investigadores são alvos de influência, a 

qual se pode considerar não só intuitiva mas também um pouco forçada. Assim, quando 

tentam afirmar o seu próprio conceito, verifica-se uma maior ênfase em aspectos 

considerados pelo mesmo mais relevantes (e.g., os traços do próprio líder, dos seus 

comportamentos, o tipo e a influência exercida, os padrões de interacção e relações 

interpessoais...). 

Etimologicamente, liderança é sinónimo de direcção e provém do latim dirigere. 

Ao consultar um dicionário1 comum da língua portuguesa, sinónimos como: 

‘qualidade de líder; capacidade de liderar; chefia; direção; governação, constam na 

tradução do termo liderança. Verificamos também que estas palavras e expressões-

chave são normalmente sublinhadas com maior ou menor relevo pelos diversos autores 

no decorrer dos seus estudos e investigações (Lameiras, 2010). 

Se tentarmos definir o conceito, rapidamente nos apercebemos na bibliografia 

disponível, da enorme variedade de definições, bem revelador da dificuldade em abarcar 

todas as dimensões que lhe são subjacentes (Robbins, 1999). As palavras de Stogdill, 

são bem reflexo do que se acabou de expor: “existem quase tantas definições de 

liderança quanto o número de pessoas que tentaram definir o conceito” (Stoner & 

Freeman, 1995: 344). 

Apesar desta diversidade, surge-nos um aspecto central/consensual que advém 

da capacidade de dirigir e influenciar as actividades relacionadas às tarefas dos 

membros de um grupo, mas simultaneamente diferenciador no que diz respeito à forma 

como ela é exercida e os resultados obtidos da mesma. Assim, poderá ser definida como 

a “capacidade de um indivíduo para influenciar, motivar e habilitar outros a 

contribuírem para a eficácia e sucesso das organizações de que são membros”2 (House 

et al. cit. in Cunha & Rego, 2005: 21), onde a influência do líder no processo de 

liderança continua a ser realçada. 
                                                 
1  Dicionário Universal da Língua Portuguesa (2003), Texto Editora. 
2  Projeto GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness). 
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Uma definição mais complexa é a que considera que “a liderança é vista como 

um processo amplo no qual um membro individual de um grupo ou organização 

influencia a interpretação de eventos, a escolha de objectivos e estratégias, a 

organização das actividades, a motivação das pessoas para alcançar os objectivos, a 

manutenção de relacionamentos corporativos, o desenvolvimento de competências, a 

confiança dos membros e a angariação do apoio e cooperação das pessoas externas ao 

grupo ou à organização” (Yukl, 1998: 5). 

Numa explicação do conceito, Yukl (1998) vê a liderança segundo dois vectores. 

O primeiro, defende que existe uma pessoa no interior de um grupo, denominado por 

“líder” com um papel específico de liderança e os outros membros são considerados e 

ficam anexados ao papel de “seguidores”, apesar de este autor realçar também que esta 

distinção não implica que o líder não possa desempenhar em simultâneo os dois papéis. 

Numa segunda perspectiva, realça a influência exercida por este líder nos restantes 

membros, a qual é exercida directa ou indiretamente no sentido de condicionar não só a 

compreensão e interacção das suas acções, mas também garantir, através dessa 

influência, o apoio e confiança de todos os membros. Deste modo, estamos na presença 

de uma clara distinção entre “líderes” e “seguidores”. 

Pode-se, então, definir a liderança como sendo o processo de influenciar outros, 

de modo a conseguir que eles façam o que o líder quer que seja feito, ou ainda, a 

capacidade para influenciar um grupo a actuar no sentido da prossecução dos objectivos 

estabelecidos (Lameiras, 2010). 

No Quadro 2.1 apresentamos outras definições possíveis sobre a liderança. 

Contudo, em termos de sistematização Daft (1999) refere-se a três aspectos que 

estão subjacentes ao conceito: 

• Envolvimento dos colaboradores, com disposição para aceitar ordens, permitindo o 

processo de liderança, pois sem colaboradores não há liderança. 

• Distribuição assimétrica do poder entre líder e colaboradores, obviamente com 

maior peso para o líder. Quanto maior o poder, mais efectiva será a liderança. 

• Capacidade no uso das diferentes formas de poder, influenciando o 

comportamento dos colaboradores, traduzindo-se na capacidade em promover a 

mudança de atitudes ou comportamentos do outro. 
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QUADRO 2.1 – Algumas definições sobre liderança. 

 
Bass (1990: 19) 

A liderança é a “interacção entre dois ou mais elementos de um grupo que 
geralmente envolve uma estruturação ou reestruturação da situação e das 
percepções ou expectativas dos membros.” 

 

Weihrich e Koontz 
(1994: 490) 

“Liderança é a influência, isto é, a arte ou processo de influenciar pessoas 
para que se esforcem por vontade própria e entusiasmo em direcção à 
obtenção dos objectivos do grupo.” 

 

Hersey e Blanchard  
in Rego 

(1997: 23) 

A liderança é o “processo de influenciar as actividades de um indivíduo ou 
grupo no sentido de deles obter esforços que permitam o alcance de metas 
numa dada situação. Trata-se, portanto, de algo que é função do líder, dos 
seguidores e de outras variáveis situacionais.” 

 
Lourenço 

(2000: 122) 

“Para que a liderança se exerça, o grupo, explicita ou implicitamente, precisa 
de consentir a influência do líder, de admitir (a si mesmo) ser influenciado. 
Exercer influência é, assim, exercer autoridade, influência feita de aceitação 
voluntária.” 

 
 

House in Cunha e Rego 
(2005: 21) 

A liderança é o “processo de influência social exercido numa dada situação, 
com o objectivo de alcançar um determinado resultado. De uma forma mais 
direccionada para a gestão de topo, pode ser considerada como o esforço de 
atribuir significado ao esforço colectivo e de despertar a energia necessária 
para alcançar esses propósitos.” 

 

A falta de unanimidade e aprovação na concepção da liderança levam muitos 

investigadores a visualizar uma definição de liderança, arbitrária e subjectiva. 

Consideram que alguns conceitos são mais úteis que outros, mas não deixam no entanto 

de sublinhar que não existe uma concepção única e consensual. Todas as definições 

dependem fortemente da dimensão e extensão da investigação, assim como do propósito 

e objectivo do próprio investigador (Lameiras, 2010). Porém, é recomendável ver na 

diversidade uma fonte de reflexão e admitir que as diferentes concepções têm valia e 

podem ajudar na compreensão do fenómeno (Cunha et al., 2007). 
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2.1.1 Liderança transformacional 

 “[Os líderes transformacionais] ajudaram-me a remover 

barreiras. Dependeram tempo para me orientarem. 

Acreditaram em mim. A soma total de tudo isto é que eles me 

serviram. A verdadeira natureza da liderança é ajudar as 

outras pessoas a encontrar poder, colocá-las em liberdade, 

ajudá-las a tornarem-se verdadeiramente no que são. Ajudá-

las a aprender, a crescer, a desenvolver-se.” 

Harris in Rego e Cunha (2007a: 211) 

 

No final da década de setenta, início dos anos oitenta uma abordagem integrativa 

da liderança surge pelas mãos de diversos investigadores quando passam a incluir nos 

seus estudos, dois ou mais tipos de variáveis de liderança (e.g., traços, comportamentos, 

processos de influência, variáveis situacionais). As investigações começam a 

contemplar aspectos emocionais e simbólicos da liderança. A influência exercida pelo 

líder dá origem a um elevado nível de auto-sacrifício por parte dos seus colaboradores, 

ao ponto de colocarem em primeiro lugar o cumprimento da missão e dos objectivos da 

organização, acima dos seus próprios auto-interesses e das suas necessidades 

materialistas (Marquis & Huston, 2005; Yukl, 2006). É, também, muito importante no 

seio de um grupo ou organização que os colaboradores sintam necessidade de confiar, 

admirar e demonstrar lealdade e respeito pelo seu líder, conseguindo garantir um nível 

de motivação superior ao que inicialmente esperariam na execução das tarefas. Saber, 

também, a razão pela qual certos colaboradores são tão prestáveis e voluntariosos na 

execução de esforços excepcionais e sacrifícios pessoais, para atingir os objectivos do 

grupo e cumprir a missão, enquadra-se numa visão integrativa capaz de responder a 

estes importantes aspectos da liderança (Yukl, 2006). Como óptimo exemplo deste tipo 

de abordagem é a liderança transformacional. 

O conceito de liderança transformacional teve a sua génese nas ideias e 

trabalho de Burns (1978), tendo no entanto sofrido algumas reflexões e repercussões nas 

investigações conduzidas por Bass (1985) e Bass e Avolio (1985; 1988; 1993), podendo 
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esta entender-se como a “excelência da liderança transaccional3, no sentido de conseguir 

níveis de dedicação e desempenho dos colaboradores que vão para além dos que 

acorreriam com uma mera modalidade transaccional” (Ferreira, Neves, Abreu & 

Caetano, 1996: 253). 

Todavia, um líder que através da sua visão pessoal e da sua energia inspire os 

seus colaboradores e tenha impacto significativo na sua organização pode ser chamada 

de líder transformacional ou de mudança e até algumas vezes de “gestores de risco”. Ou 

seja, “os líderes transformacionais inspiram e dão energia e estímulo intelectual aos seus 

empregados” (Bass, 1990: 19). 

A LT é o “processo através do qual os líderes fomentam o empenhamento dos 

colaboradores e os induzem a ultrapassar os seus auto-interesses (designadamente os 

materiais) em prol dos objectivos da organização – assim conseguindo obter o seu 

empenhamento e produzindo grandes mudanças e elevados desempenhos” (Rego & 

Cunha, 2007: 234). A sua base é a noção de que um líder consegue motivar os seus 

colaboradores a empenharem-se, comprometerem-se e aperceberem-se que o resultado 

do seu desempenho superou as suas expectativas (Conger, 1999; Gumusluoglu & Ilsev, 

2009; Wang, Tsai & Tsai, 2014). A confiança, a admiração, a lealdade e o respeito são 

alguns dos efeitos que um líder transformacional consegue obter dos seus colaboradores 

(Rego & Cunha, 2007). Procuram elevar as consciências dos colaboradores apelando a 

ideais elevados e valores morais como a liberdade, justiça, igualdade, paz, 

humanitarismo – e não as emoções básicas como o medo, a avidez, a inveja ou o ódio 

(Cunha et al., 2007; Rego, 1997) (vide, Quadro 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  A liderança transaccional corresponde à liderança em que o líder “dirige e motiva os seus liderados na 

direcção dos objectivos estabelecidos, clarificando os papéis e exigências da tarefa” (Robbins, 1999: 
234). 
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QUADRO 2.2 – Os processos de influência da liderança transformacional. 

Processo de influência Liderança transformacional 

Estratégias de influência Empowerment das pessoas, induzindo os seus níveis de auto-
eficácia e auto-valor. 

Objectivo do líder em matéria de 
comportamentos dos colaboradores 

Ênfase na mudança das atitudes, crenças e valores dos 
colaboradores. 

Tácticas de influência O líder baseia-se nas suas competências especializadas, nas 
boas relações de lealdade entre ele e os colaboradores 

Concepções projectadas sobre os 
membros organizacionais 

Os colaboradores são encarados como pessoas com uma 
identidade espiritual, que visam a realização das suas próprias 
virtudes e forças, o autodesenvolvimento e o desenvolvimento 
dos outros. 

Relação superior-colaborador Baseada na confiança e na justiça. 
Mecanismo psicológico subjacente Incremento da auto-eficácia, da autonomia, da auto-

determinação, da auto-realização e do auto-valor. 
Processo de influência Identificação (a pessoa imita o comportamento do líder ou 

adopta as mesmas atitudes porque deseja agradar-lhe e/ou 
necessita de ser aceite estimado) e internalização (o 
colaborador adere porque interpreta o pedido/ordem como 
intrinsecamente desejável e correcto do ponto de vista das 
suas crenças, valores e atitudes). 

Efeitos possíveis As pessoas empenham-se, desenvolvem o seu potencial, 
incrementam os seus níveis de autonomia como pessoas. 

Implicações morais Ética  

Fonte: Construída a partir de Kanungo e Mendonça (1999); Rego e Cunha (2007). 
 

Este pendor ético continua a servir como quadro de referência, de tal modo que 

alguns autores, Bass e Steidlmeier (1999) sugerem a necessidade de se distinguir a 

verdadeira liderança transformacional da liderança pseudo-transformacional. Esta 

diferenciação foi introduzida, querendo significar o líder que parece transformacional, 

que age como tal, mas que realmente não o é. Um exemplo emblemático é o do 

executivo que “chora lágrimas de crocodilo” quando procede a despedimentos, mas que 

se atribui a si próprio um grande bónus por isso. Bass gizou lapidarmente a diferença ao 

enunciar, “eu penso que a autenticidade e o comportamento ético estão intimamente 

associados à liderança transformacional. Creio que existem grandes diferenças entre os 

líderes transformacionais detentores de um lado escuro e os que o não têm. Os líderes 

transformacionais com esse lado escuro não elevam o nível moral dos seus seguidores” 

(Bass, in Hooijberg & Choi, 2000: 298). 

Subjacente ao modelo está a noção de que a avaliação ética da liderança não 

pode bastar-se com a análise das suas consequências – é necessário escrutinar o carácter 

moral do líder, a legitimidade ética dos valores embebidos na visão e na respectiva 

articulação, e a moralidade dos processos de escolha e acção que líderes e seguidores 
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abraçam e prosseguem. No limite, dois líderes podem adoptar idênticos 

comportamentos transformacionais, e suscitar até idênticas consequências – mas são os 

valores subjacentes que permitem descortinar que um é autêntico e o outro é pseudo 

(vide Quadro 2.3). 
 

QUADRO 2.3 – Dois tipos de líderes transformacionais. 

Categorias Pseudo-transformacional Autenticamente transformacional 

Influência 
idealizada 

• Procura poder e posição mesmo a expensas 
dos seguidores. Promove a obediência cega; 

• Argumenta que prossegue o bem da 
organização, mas almeja o seu auto-
engrandecimento; 

• Exorta as pessoas a confiarem nele, mas a 
verdade é que não se pode depositar essa 
confiança; 

• Sente que tem as respostas honestas e 
correctas para os problemas. Mas a verdade é 
que chega a mentir a si próprio acerca das 
suas competências; 

• Lamenta os despedimentos e os seus efeitos. 
Mas essas são “lágrimas de crocodilo”! 

• Apela à fraternidade; 
• Orienta a sua necessidade de poder 

para benefício da organização e dos 
seus seguidores; 

• Está disposto a fazer auto-sacrifícios; 
• O seu objectivo não é ser idolatrado 

– mas obter a adesão dos seguidores 
a ideais; 

• Regra geral, é honesto, autêntico, 
confiável; 

• Promove políticas, procedimentos, 
processos e cultura éticos. 

Motivação 
inspiracional 

• Focaliza-se nas conspirações, conluios, 
perigos inexistentes, situações perigosas. 
Inventa obstáculos fictícios, inimigos 
imaginários, visões quiméricas; 

• Fala do empowerment das pessoas, mas a 
verdade é que procura erigir e manter 
controlos sobre elas, tratando-as como 
crianças; 

• É capital navegando sob falsa bandeira. É 
líder espiritual mas falso profeta. 

• Fomenta os valores da lealdade, 
justiça, honestidade, direitos 
humanos, verdade, franqueza, 
harmonia, trabalho sério; 

• Focaliza-se no desenvolvimento dos 
colaboradores; 

• Está interior e exteriormente 
preocupado com o bem do grupo, da 
organização ou da sociedade como 
um todo. 

Estimulação 
intelectual 

• Sobrepesa a autoridade e subpondera a razão; 
• Apropria-se das boas ideias dos outros; 
• Usa os outros como bodes expiatórios dos 

seus fracassos; 
• Alimenta-se da ignorância dos seguidores 

para que estes não decifrem as ambiguidades, 
inconsistências e má-fé; 

• É ambicioso e astuto, comportando-se como 
gigante perante pessoas de menor intelecto. É 
vencedor de “banha da cobra”. 

• Ajuda os seguidores a questionarem 
as assunções e a gerar soluções mais 
criativas; 

• Persuade os outros na base dos 
méritos do assunto; 

• Tolera e fomenta a expressão de 
pontos de vista diferentes dos seus 
próprios. 

Consideração 
idealizada 

• Fomenta o favoritismo; 
• Promove a competição entre os seguidores 

sob a capa de pretender ajudá-los; 
• Procura manter com os seguidores uma 

relação de dependência infantil; 
• Projecta uma imagem de salvador, mas é 

realmente impostor, egoísta, demagogo. 
Serve-se das pessoas para alcançar fins 
pessoais. 

• Trata cada seguidor como indivíduo; 
• Proporciona apoio, mentoria e 

oportunidades de crescimento aos 
colaboradores; 

• Procura desenvolver competências de 
liderança nos seguidores. Ajuda-os a 
serem mais competentes e bem 
sucedidos; 

• Para ele, as pessoas são um fim em si 
mesmo. 

Fonte: Construída a partir de Bass e Steidlmeier (1999); Rego e Cunha (2007). 
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A superação das suas expectativas e estes efeitos nos seguidores são 

conseguidos pelo líder de três formas: (1) despertando a consciência dos seguidores 

acerca da importância e valor dos objectivos traçados; (2) induzindo-os a transcenderem 

os seus auto-interesses em prol do grupo e desses objectivos; e (3) estimulando o 

conhecendo as necessidades de mais elevada ordem dos seus seguidores durante o 

processo de liderança (Cunha et al., 2007). 

Atualmente tende a conceber-se a existência de quatro categorias atinentes à 

liderança transformacional (vide Quadro 2.4). Mas não existe consenso teórico nem 

empírico em torno do assunto (De Vries, Roe & Taillieu, 1999). Por exemplo, 

Podsakoff, Mackenzie, Moorman e Fetter (1990) trabalharam com seis dimensões 

transformacionais (articulação de uma visão, modelo de comportamento apropriado, 

fomento da aceitação dos objectivos, expectativas de desempenho elevadas, apoio 

individual e estimulação intelectual), o qual foi adaptado por Rego e Cunha (2007: 393; 

460) no exercício sobre liderança transformacional. 

 

QUADRO 2.4 – Componentes da liderança transformacional. 

Componentes Explanação 

Influência idealizada 
(carisma) 

O líder adopta comportamentos (e.g., de respeito e elevação moral) que 
activam fortes emoções nos seguidores, suscitam a confiança e a 
identificação destes com ele, influenciam os seus ideais e os aspectos 
“maiores do que a vida”. 

Liderança inspiracional O líder comunica uma visão apelativa, usa símbolos para fomentar o 
esforço dos seguidores, actua como um modelo de comportamentos, instila 
optimismo. 

Estimulação intelectual O líder estimula nos seguidores a tomada de consciência dos problemas, 
dos seus próprios pensamentos e imaginação. Ajuda-os a reconhecerem as 
suas próprias crenças e valores. Fomenta-lhes o pensamento 
inovador/criativo. Incita-os a questionarem a suas assunções. 

Consideração 
individualizada 

O líder presta atenção às necessidades de desenvolvimento dos seguidores, 
apoia-os, encoraja-os, treina-os, tenta desenvolver o seu potencial, fornece-
lhes feedback, delega-lhes responsabilidades. 

Fonte: Construído e adaptado a partir de Bass (1990); Cunha et al. (2007); Rego e Cunha (2007); Robbins 

(1999). 

 

No contexto contingencial, a LT tem mais probabilidade de aparecer em 

organizações mal estruturadas e onde os objectivos não estão bem definidos, assim 

como, quando se verifica um ambiente instável, dinâmico e com necessidade de 

mudanças. Neste caso a existência de uma elevada confiança entre os seus membros, 
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força-os e encoraja-os a serem mais flexíveis, criativos e inovativos (Conger, 1999; 

Jung, Wu & Chow, 2008; Ryan & Tipu, 2013). 

Bennis e Nanus (1985) também entrevistaram líderes de topo considerados 

dinâmicos e inovadores e detectaram a constância de alguns temas (vide Quadro 2.5). 

Vários estudos têm revelado que, a liderança transformacional tende a relacionar-se 

mais positivamente com o desempenho individual e a eficácia organizacional (Bass, in 

Hooijberg & Choi, 2000; Lowe, Kroeck & Sivasubramanian, 1996; Yammarino, 

Spangler & Bass., 1993). Esta matéria reivindica, porém, algumas considerações 

adicionais ilustrativas: a estimulação intelectual pode ter efeitos negativos e positivos. 

Por exemplo, Podsakoff e seus colaboradores (1990) denotaram que ela se relacionava 

negativamente com a confiança (assim penalizando indiretamente os comportamentos 

de cidadania). Acresce que os seus efeitos podem ser contingentes da situação. Ou seja, 

pode fomentar a criatividade e a inovação em condições de baixo stress, mas ser uma 

fonte potencial de sobrecarga de trabalho e de burnout sob condições de elevado stress; 

e a consideração individualizada pode gerar insatisfação com o líder, ao suscitar 

concepções, entre os seguidores, de favoritismo e iniquidade (Vanderberghe, 1999). 

 

QUADRO 2.5 – Temas pertinentes para a eficácia da liderança transformacional. 

OS LÍDERES FUNÇÕES 

Desenvolvem uma visão (adequada aos 
tempos, à organização e às pessoas que nela 
trabalham). 

• Permite canalizar as energias colectivas dos 
membros organizacionais para um futuro desejável; 

• Inspira os seguidores, dá significado ao seu trabalho 
e satisfaz a necessidade humana de se ser 
importante, útil e participante de uma empresa 
interessante; 

• Facilita a tomada de decisão e a iniciativa. Ajuda as 
pessoas a determinar o que é bom ou mau, aceitável 
ou inaceitável, importante ou trivial. 

Desenvolvem a confiança e empenhamento 
das pessoas (e.g., combinando retórica, 
metáforas, slogans, símbolos, rituais, actos 
exemplares). 

• Uma visão não pode ser transmitida pela coerção, 
mas sim pela persuasão e inspiração; 

• Sem confiança no líder não há empenhamento, e 
sem este não é possível a implementação da visão. 

Facilitam a aprendizagem individual e 
organizacional (e.g., criando mecanismos e 
redes de informação, aprendendo com os 
erros, encorajando a inovação). 

• Permite melhorar o planeamento estratégico; 
• Facilita a adaptação às mudanças; 
• Permite redireccionar a visão tendo em vista as 

mudanças, oportunidades e ameaças detectadas. 

Fonte: Construído e adaptado a partir de Bennis e Nanus (1985); Rego e Cunha (2007). 

 

As reflexões, modelos, abordagens que têm vindo a ser gizadas tornam clara a 

pertinência da liderança transformacional na condução da mudança, sendo está a 
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responsável pela produção de grandes mudanças/transformações nas organizações, 

alcandorando-as a níveis superiores de desempenho e ajustando-as adaptativamente às 

constantes modificações da envolvente. Baseia-se no empowerment dos colaboradores, 

mas relações de confiança, na lealdade, na justiça – e no incremento dos sentimentos de 

auto-eficácia, de autoconfiança e de auto-valor dos colaboradores (Dierendonck, Stam, 

Boersma, Windt & Alkema, 2014; Rego & Cunha, 2007). 

Assim, com esta componente da LT pretendemos investigar a sua influência 

como variável antecedente de LA no seu aperfeiçoamento e consequente relação, e 

posterior relação desta com a criatividade dos colaboradores. 

2.1.2 Liderança ética 

“[A] ética, longe de ser periférica à empresa, constitui a sua 

verdadeira fundação. A ética é p conjunto de princípios morais 

escritos e não escritos, através dos quais a empresa opera ao 

seu nível nuclear. A ética de uma empresa determina o modo 

como ela trata os seus empregados, clientes e fornecedores; 

como desenvolve os seus produtos e processos; e como 

participa na comunidade mais vasta. (…) Ignorando ou 

minimizando a dimensão ética dos negócios, estamos 

involuntariamente a encorajar ou a perdoar os abusos éticos e 

a gerar uma força de trabalho literalmente desmoralizada. Em 

vez de ser silenciada, a ética deve ser falada abertamente, 

colocado no centro do palco.” 

Garfield in Rego et al. (2007: 35) 

 

Como podem ser criadas e desenvolvidas organizações mais éticas e eficazes? 

Como actuar para que a alegada cultura “cega” perante a ética seja substituída por uma 

cultura de responsabilidade – em que as qualidades humanas da honestidade, da 

integridade, da excelência e do desenvolvimento económico prevaleçam? Como 

construir organizações eticamente intensivas? A resposta a estas questões pode ser 

procurada no modelo representado na Figura 2.2. 

A tese que atravessa este modelo assenta (Gates, 2004; Rego, Cunha, Costa, 

Gonçalves & Cardoso, 2007a): 
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• Os padrões de conduta ética, porventura insertos nos códigos e ensinados em 

cursos de ética, são relevantes para a criação de climas organizacionais e 

económicos mais éticos. Mas não são suficientes para que se concretize a 

mudança cultural necessária. Antes é necessário que todos os membros da 

organização integrem esses valores e princípios nas acções quotidianas, nas 

decisões e nas políticas. 

• É ainda necessário que se estabeleça, entre a organização, os colaboradores e os 

líderes, uma relação de reforço mútuo, de tal modo que a organização adquira 

consistência ética sustentável. Ou seja: (a) indivíduos íntegros contribuem para a 

formação de organizações éticas; (b) líderes exemplares fomentam o 

empenhamento ético; (c) climas organizacionais éticos refreiam as acções anti-

éticas e incentivam e reforçam a conduta ética. 

• No cerne destes processos estão impregnados os valores como a honestidade, a 

integridade, o respeito e a confiança. 

• Os líderes assumem papel preponderante neste processo, tanto na tomada de 

iniciativa que conduz a políticas de gestão ética, como na liderança pelo 

exemplo. 

• É igualmente crucial que sejam instituídos mecanismos de comunicação que 

disseminem e promovam estes valores e princípios, e mecanismos de 

monitorização que assegurem a adesão das condutas aos padrões éticos. 

 
Fonte: Adaptado de Gates (2004); Rego et al. (2007). 

FIGURA 2.2 – O processo de empenhamento ético. 

Valores 
(baseados nas pessoas) 

Processo de 
empenhamento ético 

Padrões de conduta ética 
(limites definidos pela organização) 

Activação da tomada de decisão ética 
(empregados e organização trabalhando 

conjuntamente) 

Justiça Confiança Honestidade 

Integridade Excelência 
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Investigadores interessados no potencial de LE têm-na retratado como uma 

tensão básica entre altruísmo e egoísmo (Turner, Barling, Epitropaki, Butcher & Milder, 

2002). Kanungo (2001) afirma que o líder para ser ético deve-se engajar em actos 

virtuosos ou comportamentos que beneficiem os outros, e deve-se abster de actos de 

maldade ou comportamentos que prejudiquem os outros. Além disso, esses actos 

devem-se ao ser altruísta do líder ao invés de motivos egoístas (Avolio & Locke, 2005). 

2.1.2.1 Algumas noções gerais sobre a ética 

A teoria ética lida com a reflexão em torno da (in)correção das ações. Procura 

introduzir clareza, substância e precisão nos argumentos. Questiona-se sobre se, por 

exemplo, os valores de uma dada sociedade são apropriados, se há conflitos e 

inconsistências nas práticas e nas crenças vigentes. Em suma, a ética procura colocar as 

crenças morais e as práticas sociais sob o manto de um conjunto unificado e coerente de 

linhas de orientação e de conceitos. Por conseguinte, a teoria ética consiste nas razões 

filosóficas que sustentam ou contestam a moralidade estipulada pela sociedade. Os 

teóricos da ética procuram as justificações para um sistema de crenças e acções, 

analisando e argumentando com rigor conceitos e princípios como o respeito pela 

autonomia, os direitos humanos, a justiça distributiva, a verdade, a igualdade de 

oportunidades (Rego et al., 2007a; Rubin, Dierdorff & Brown, 2010). 

O comportamento ético é mais frequentemente discutido em relação à liderança, 

provavelmente por causa do nível relativamente elevado de influência que um líder 

pode exercer sobre o seu ambiente (Grojean, Resick, Dickson & Smith, 2004). Existem 

três grandes abordagens éticas que podem ser identificadas, embora as fronteiras nem 

sempre sejam inequívocas (Bass & Steidlmeier, 1999; Brown & Mitchell, 2010; Brown, 

Treviño & Harrison, 2005; Ciulla, 2004; Rego et al., 2007a; Treviño, Brown & 

Harturan, 2003):  

• As abordagens descritivas focalizam-se na descrição e na explicação dos factos, 

das práticas, dos valores e das crenças com teor ético/moral. Descrevem o que 

acontece, quando ocorre, e porque assim sucede. Como exemplos, podem citar-

se os estudos que descrevem as concepções éticas dos gestores ou os climas 

éticos vigentes nas organizações. 
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• As abordagens conceptuais preocupam-se em analisar o significado de conceitos 

como justiça, direito, obrigação, virtude, responsabilidade, confidencialidade, 

privacidade. 

• As abordagens prescritivas ou normativas formulam, argumentam e defendem 

determinadas normas. Por exemplo, as teorias dos direitos prescrevem que as 

empresas devem actuar de modo a satisfazer os direitos humanos dos seus 

colaboradores. As teorias da justiça aduzem que os gestores devem adoptar 

determinados procedimentos justos na relação com os candidatos a emprego. As 

teorias utilitárias prescrevem que deve ser tomada a decisão que melhores 

resultados produz. 

A literatura sobre comportamento organizacional e gestão não é muito prolixa 

nas referências às virtudes mais importantes. Kanungo e Mendonça (1996) consideram 

haver quatro virtudes fundamentais dos líderes, que por seu turno podem auxiliar na 

implementação de cinco princípios práticos. As virtudes são as seguintes: a prudência, 

significa ponderar devidamente as decisões, pesar as consequências das acções para as 

várias pessoas e entidades afectadas, velar por que os colaboradores actuem eticamente, 

e aceitar as críticas dos outros; a justiça, significa atribuir aos outros o que lhes é 

devido, providenciar para que as outras pessoas possam exercer as suas 

responsabilidades e velar pelos seus direitos, ponderar os direitos e os interesses dos 

vários stakeholders (e.g., colaboradores, clientes, público em geral); a 

fortaleza/fortitude , representa força de espírito e coragem. Implica ser corajoso na 

tomada de riscos, perseverar perante obstáculos, resistir perante as dificuldades; a 

temperança, representa a capacidade para distinguir entre o que é razoável/necessário e 

o que é auto-indulgente. Engloba a capacidade de auto-controlo e o uso correcto do 

tempo, dos esforços e dos recursos (Neubert, Carlson, Kacmar, Roberts & Chonko, 

2009; Rego et al., 2007a). 

Estas quatro virtudes cardeais podem auxiliar na implementação de cinco 

princípios práticos (vide Figura 2.3). 
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Fonte: Adaptado de Kanungo e Mendonça (1996); Rego et al. (2007).  

 

FIGURA 2.3 – Virtudes dos líderes afectando as práticas de liderança. 
 

2.1.2.2 Dimensões de liderança ética 

Nos últimos anos demonstrou-se um interesse crescente no desenvolvimento e 

promoção da LE nas organizações, sendo pensada para ser singularmente importante 

por causa do impacto que os líderes podem ter sobre a conduta dos seguidores, da 

organização e finalmente sobre o desempenho organizacional. A LE tem recebido um 

forte apoio teórico na literatura de gestão (e.g., Brown et al., 2005; Brown & Treviño 

2006). A LE tem sido identificada como uma liderança válida com um outro aspecto 

distinto das principais práticas de liderança (e.g., transformacional, transaccional e 

autêntica) (Brown et al., 2005; Brown &Treviño, 2006; Walumbwa, Mayer, Wang, 

Wang, Workman & Christensen, 2011b).  

No seu trabalho inicial, Brown et al. (2005: 120) definiu os líderes éticos como 

“indivíduos atenciosos, confiáveis e moralmente correctos que fazem decisões justas, 

comunicam claramente padrões éticos aceitáveis para os seus seguidores, e tornar-se 

excelentes modelos por praticar esses padrões éticos em si.” 

Estudos sobre líderes éticos mostram que estes são descritos ao longo de duas 

componentes: a pessoa moral e o gerente de moral (Brown & Mitchell, 2010). As 

pessoas morais possuem traços e características pessoais, tais como a honestidade, 

Práticas fundamentais de liderança 

Desenvolver elevada auto-estima dos colaboradores. 

Define um propósito empresarial não assente 
exclusivamente no lucro. 

É paciente, calmo e sereno perante os obstáculos e as 
resistências. 
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Desenvolve a perspectiva que permita discernir o que 
é realmente importante. 
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Justiça 
 

Temperança Fortaleza/fortitude/coragem 
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integridade e confiabilidade. A componente gerente de moral procura de forma 

proactiva influenciar a conduta ética dos seguidores (Brown & Treviño, 2006). Estes 

esforços proactivos abrangem a comunicação das expectativas de alta performance e 

comportamentos modelo que são normativamente adequados e bons para o colectivo 

utilizando sistemas de reforço para segurar pessoas responsáveis pela conduta 

apropriada ao tratar pessoas com justiça e respeito (Brown & Mitchell 2010; Toor & 

Ofori 2009; Treviño, Weaver & Reynolds, 2006) e usando medidas de recompensa e 

punição (Brown & Treviño, 2006). 

Por isso, os líderes só são percebidos como detentores de ética quando são 

similarmente pessoa moral e gerente de moral, caso contrário serão vistos como líderes 

hipócritas (Treviño et al., 2003). Outros investigadores, como De Hoogh e Den Hartog 

(2009), enfatizam o facto de que os líderes éticos usarem o seu poder para atingir 

determinados objectivos organizacionais de uma forma socialmente responsável. 

Assim sendo, a LE é “a demonstração de uma conduta normativamente 

adequada por meio de acções pessoais e relações interpessoais, bem como, a promoção 

de tal conduta para os seguidores através de uma comunicação bidireccional, reforço e 

tomada de decisões” (Brown et al., 2005: 120). Gini (1998: 29) observou que a ética 

tem de percorrer todo o caminho de volta para Aristóteles: “o espírito de moralidade (...) 

só é despertado no indivíduo através do testemunho e conduta de uma pessoa moral.” 

Vários estudos de LE têm surgido, por exemplo, verificar os efeitos da LE em 

diferentes níveis de uma organização (Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, e Salvador, 

de 2009); investigar se estes mesmos resultados sugerem uma relação entre a LE e o 

comportamento individual do colaborador (Kalshoven, Den Hartog & D Hoogh, 2011). 

Foram encontradas relações positivas entre a LE: e a confiança (Brown et al., 2005; De 

Hoogh & Den Hartog, 2009; Kalshoven et al., 2011), e a eficácia do líder (Brown et al., 

2005), e a satisfação no trabalho (Neubert et al., 2009); a eficácia das equipes de gestão 

de topo e o optimismo dos colaboradores sobre o futuro da sua organização (De Hoogh 

& Den Hartog, 2008). A LE também é considerada importante para as organizações 

porque ajuda a reduzir os custos das empresas (Thomas, Schermerhorn & Dienhart, 

2004). Numerosos estudos têm explorado o benéfico impacto que a LE tem sobre a 

redução das práticas antiéticas e comportamentos prejudiciais nos colaboradores (Mayer 

et al., 2009; Walumbwa & Schaubroeck, 2009). Além disso, existem três estudos que 
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explicam os processos pelos quais a LE está relacionada ao desempenho (Piccolo, 

Greenbaum, Hartog & Folger, 2010; Walumbwa, Morrison & Cristensen, 2012; 

Walumbwa, Wang, Wang, Schaubroeck & Avolio, 2010). Nestes estudos, a qualidade 

da relação entre líderes e seguidores parece desempenhar um papel fundamental na LE e 

ter um impacto positivo no desempenho do trabalho dos empregados (Walumbwa et al., 

2011b, 2012). Estudos ligados ao impacto motivacional da LE entre seguidores e líderes 

e seu efeito sobre a mediação do desempenho no trabalho (e.g., Avey, Wernsing & 

Palanski, 2012; Walumbwa et al., 2011b). Uma variável que pode ser de grande valor 

descompactar ainda mais, é a relação entre a LE e os seguidores em função do 

desempenho através do PsyCap; este emergiu como uma parte importante da pesquisa 

sobre o comportamento organizacional positivo (Avey, Luthans, Avolio & Peterson, 

2010), e representa uma abrangente propensão motivacional do indivíduo que reverte 

através de constructos psicológicos positivos, tais como a eficácia, o optimismo, a 

esperança e a resiliência (Luthans, Avolio, Avey & Norman, 2007a). Não só tem, que se 

verificou desempenhar um papel vital na explicação do desempenho do colaborador 

(Abbas, Raja, Darr & Bouckenoogh., 2012; Luthans et al., 2007a, Luthans, Norman, 

Avolio & Avey 2008b; Norman, Avolio & Luthans, 2010; Peterson, Luthans, Avolio, 

Walumbwa & Zhang, 2011); outros estudos também revelam que PsyCap actua como 

um mediador entre outros estilos de liderança (e.g., a LA e LT) (Gooty, Gavin, Johnson, 

Frazier & Snow 2009; Rego et al., 2012; Walumbwa, Luthans, Avey & Oke, 2011a). 

Portanto, é essencial a pesquisa que explora a relação entre a LE em função do 

desempenho incluindo o PsyCap como variável mediadora (Bouckenooghe, Zafar & 

Raja, 2014). 

A necessidade de uma atenção acrescida à integridade, uma perspectiva positiva 

moral e conduta ética de liderança, também ecoou no fluxo recente do desenvolvimento 

de pesquisas sobre os estudos organizacionais positivos. Por exemplo, Avolio e Gardner 

(2005), Avolio et al., (2010), Avolio, Luthans e Walumbwa (2004b), Luthans e Avolio 

(2003), Walumbwa et al. (2008), descrevem os líderes autênticos como: fiéis a si 

mesmos, com esperança, optimismo, resilientes, bem como com pendor ético/moral. 

Iremos nos concentrar especificamente sobre o comportamento moral e ético dos líderes 

como antecedente de LA. 
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De Hoogh e Den Hartog (2008), Kalshoven et al. (2011) baseando-se na 

definição Brown et al. (2005) e em linha de conta com outras investigações, defendem 

três dimensões de LE (moralidade e justiça, clarificação de papéis e partilha do poder). 

Pela natureza da sua condição de líder, os líderes éticos são modelos influentes e estes 

geram sentimentos de confiança e responsabilidade pela natureza da relação que têm 

com os seus colaboradores. Agem com integridade e devem ser percebidos como uma 

pessoa confiável, apresentando características como a integridade, honestidade e 

confiabilidade, ou seja, preocupam-se com a moralidade e justiça. Além deste 

componente, moralidade e justiça, estes autores sustentam que os líderes éticos são 

transparentes e fomentam a comunicação aberta, esclarecimento de expectativas e 

responsabilidades que se espera dos colaboradores. Por exemplo, líderes éticos ajudam 

os colaboradores a sentir uma maior autonomia e de que o seu trabalho é significativo, o 

que leva em parte a melhorias no desempenho de trabalho, vontade em ajudar e fazer 

um esforço extra (Walumbwa et al., 2011b), estando assim subjacente a clarificação de 

papéis. Em consonância com a LE, também está a promoção dos comportamentos de 

voz entre os colaboradores e líder (Walumbwa & Schaubroeck, 2009), defendendo 

também Brown et al. (2005) que os colaboradores devem ter uma palavra a dizer na 

tomada de decisão e serem ouvidas as suas ideias e preocupações, podendo ser visto 

como uma dimensão de LE a partilha do poder (De Hoogh e Den Hartog, 2008; 

Kalshoven et al., 2011). Esta importância da partilha do poder também é discutida no 

trabalho de capacitação dos funcionários de Spreitzer (1995) e sistemas de alto 

desempenho de trabalho de Becker e Huselid (1998). Feldman e Khademian (2003) 

sugerem que processos em que a partilha do poder capacita os colaboradores para 

desempenhar trabalho mais significativo. 

 Em suma, podemos distinguir moralidade e justiça, clarificação de papéis e 

partilha do poder como componentes principais de LE no trabalho. 

2.1.2.3 Constructos em torno da liderança ética 

Algumas correntes de teorias sobre liderança parecem emergir quando o 

comportamento ético é discutido na literatura. Iremos abordar a LE comparando-a com 

a LA e a LT de forma a perceber os vínculos existentes entre elas. 
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A LA é um constructo novo que define líderes autênticos como “indivíduos que 

são profundamente conscientes de como eles pensam e se comportam e como são 

percebidos pelos outros, sendo conscientes dos seus próprios valores e dos outros numa 

perspectiva moral, seu conhecimento e pontos fortes; conscientes do contexto em que se 

inserem; e são confiantes, esperançosos, optimistas e resilientes e no seu elevado 

carácter moral” (Avolio et al., 2004b: 4). A LA pode ser considerado como um 

constructo de raiz que incorpora a LE (Luthans & Avolio, 2003). Ambos os líderes 

éticos e autênticos consideraram as consequências éticas das suas decisões, mas, e é aí 

que os dois parecem diferir, pois os líderes autênticos enfatizam mais a consciência de 

si mesmos, ao passo que, os líderes éticos enfatizam a gestão moral como consciência 

das suas acções pessoais que podem afectam outras pessoas na organização (Palanski & 

Yammarino, 2009). 

A LT é proposta para ter componentes éticos inerentes (Burns, 1978), mas 

também se argumenta que a LT pode ser ao mesmo tempo ética e antiética (Bass, 1985). 

Bass e Steidlmeier (1999) mais tarde esclareceu este argumento através da distinção 

entre fé (ética) e pseudo (antiético) comportamento transformacional (Palanski & 

Yammarino, 2009). Mas, uma clara diferença entre a LE e LT é o facto de que os 

líderes éticos enfatizam padrões éticos e aplicam-os em conformidade. Este 

comportamento pode ser melhor descrito como transaccional em vez de comportamento 

transformacional. Poderíamos dizer, portanto, que os líderes éticos usam tanto o 

comportamento de liderança transformacional e transaccional para influenciar os seus 

seguidores (Brown et al., 2005). A evidência empírica para esta proposição é 

encontrada num estudo feito por Kalshoven, Den Hartog e De Hoogh (2011). O Quadro 

2.6 fornece uma visão sistemática das semelhanças e diferenças entre os dois 

constructos de liderança mencionados e a LE. 
 

QUADRO 2.6 – Semelhanças e diferenças entre as teorias de liderança ética, transformacional e autêntica. 

Estilos de liderança Semelhanças com a liderança ética Diferenças com a liderança ética 

Liderança autêntica • Preocupação com os outros (altruísmo); 
• Tomada de decisão ética; 
• Integridade; 
• Modelagem à função desempenhada; 

• Os líderes éticos enfatizam a gestão moral (mais 
transaccional) e a consciência do “outro”; 

• Os líderes autênticos enfatizam a autenticidade e o 
auto-conhecimento; 

Liderança 
Transformacional 

• Preocupação com os outros (altruísmo); 
• Tomada de decisão ética; 
• Integridade; 
• Modelagem à função desempenhada; 

• Os líderes éticos enfatizam padrões éticos e a gestão 
moral (mais transaccional, comportamento de 
estrutura); 

• Os líderes transformacionais enfatizam a visão, os 
valores e o estímulo intelectual; 

Fonte: Construído e adaptado a partir de Brown e Treviño (2006). 
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Assim, com a LE pretendemos investigar a sua influência como variável 

antecedente de LA no seu aperfeiçoamento e consequente relação, e posterior relação 

desta com a criatividade dos colaboradores, mediada pela IE e o PsyCap. 

2.1.3 Liderança autêntica 

“Os líderes autênticos combinam liderança transformacional 

com liderança ética. Podem ser mais directivos ou mais 

participativos – mas não é isso, per se, que os diferencia. O 

que os distingue é a capacidade para actuarem de acordo com 

valores e convicções pessoais profundas, para construírem a 

credibilidade e conquistarem o respeito e a confiança dos seus 

colaboradores.” 

Cunha, Rego e Cunha. (2007a: 312) 

 

O estudo da LA e das suas implicações na gestão e no comportamento dos 

colaboradores enquadra-se no contexto dos estudos organizacionais positivos (Ilies et 

al., 2005). Este movimento tem-se vindo a desenvolver nos últimos anos (Luthans & 

Avolio, 2003) e coloca especial ênfase sobre os benefícios dos fenómenos positivos no 

ambiente organizacional (e.g., Cameron, Dutton & Quinn, 2003; Giacalone, Paul & 

Jurkiewicz, 2005; Luthans et al., 2007a; Luthans et al., 2007b; Luthans, Norman, 

Avolio & Avey, 2008b; Peterson & Byron, 2008; Youssef & Luthans, 2007). 

2.1.3.1 Autenticidade 

Considerando que na essência da LA, está o conceito de autenticidade (Sobral & 

Gimba, 2012) importará, para uma melhor compreensão deste fenómeno, aprofundar 

este conceito que remonta à filosofia Grega Clássica, mas que foi amplamente 

investigado pelos psicólogos humanísticos Carl Rogers (1959, 1963) e Abraham 

Maslow (1968, 1971), seguindo-se os contributos não menos importantes de Erickson 

(1995) e Harter (2002). Este conceito revela-se em injunções tais como ‘conhecer-se a 

si mesmo’ ou ‘o teu verdadeiro ser’ (Harter, 2002). A concepção moderna de 

autenticidade foi-se desenvolvendo durante a segunda metade do século XX (Erickson, 

1995), em que esta pode ser definida como “possuir experiências pessoais, sejam elas 

pensamentos, emoções, necessidades, desejos ou crenças, processo capturado da 
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injunção ‘conhecer-se a si mesmo’ ”(Harter, 2002: 382). Contudo, a autenticidade não é 

uma condição absoluta, dado que um indivíduo não é completamente autêntico ou não 

autêntico, pode sim ser mais autêntico ou inautêntico (Erickson, 1995). 

No dicionário da língua portuguesa4, encontramos para o termo “autêntico” 

diversos significados tais como fidedigno, verdadeiro, genuíno, original. 

Neste contexto, o termo “autenticidade” é usado como algo pessoal e que 

pertence à experiência pessoal de alguém, traduzindo os pensamentos próprios, as 

emoções, as necessidades, as preferências, as crenças, um processo de conhecimento do 

próprio ser e que tem implicações futuras nos actos de cada um, sendo verdadeiro e 

cujos actos são consistentes com os seus pensamentos e sentimentos (Harter, 2002; 

Avolio & Gardner, 2005). A “autenticidade” apenas é percebida pelos outros. Esta é 

uma percepção de que o líder é real, sincero e definido pela sua honestidade e 

integridade (Goffe & Jones, 2005). 

Para Ilies et al. (2005), a autenticidade é um amplo constructo psicológico, que 

reflete a tendência do indivíduo em agir de acordo com os seus valores mais profundos. 

Em níveis mais específicos, a autenticidade manifesta-se em aspectos concretos dos 

comportamentos, das condutas individuais, tal como na liderança. Comum às várias 

definições é a noção de que os indivíduos autênticos alinham as suas acções e 

comportamentos com os seus valores e crenças internas (Harvey, Martinko & Gardner, 

2006). 

Neste sentido, como diz George (2009) “a liderança começa e termina com a 

autenticidade.” Se não vejamos, como é que alguém pode liderar através de um estilo de 

liderança que não é coerente com os seus valores, com a sua forma de ser e de estar? 

Como é que alguém é capaz de orientar as emoções dos outros se não tiver controlo e 

consciência das suas próprias emoções? Como é que alguém consegue influenciar 

positivamente os outros se for movido por emoções e estados afectivos negativos? 

Lembra-nos a este propósito, Maxwell (2010), que os líderes são eficazes por causa do 

que são interiormente, das qualidades que os definem como pessoas. A autenticidade 

favorece qualquer situação cujo objectivo vise a convivência harmoniosa e o 

desenvolvimento pleno das potencialidades das pessoas (Kernis, 2003; Avolio et al., 

2004b). 

                                                 
4  Dicionário Universal da Língua Portuguesa (2003), Texto Editora. 
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2.1.3.2 Conceptualização de liderança autêntica 

Nos últimos anos, as questões relativas à liderança reaparecem com grande 

ímpeto na comunicação social e, em paralelo, no discurso académico e empresarial, 

todos defendendo a necessidade de líderes mais transparentes e íntegros, capazes de 

criar climas organizacionais moralmente saudáveis (Gardner, Avolio, Luthans, May & 

Walumbwa, 2005). É neste ambiente que surge o conceito de LA, que tem como raiz 

construtora algumas dimensões de outros estilos de liderança (e.g., LE e LT). Esses 

estilos de liderança possuem diversos componentes teóricos que ajudaram a formar as 

características do líder autêntico (Avolio et al., 2004b), que podem ser mais diretivos ou 

mais participativos - mas não é isso, per se, que os diferencia. O que os distingue é a 

capacidade para actuarem de acordo com valores e convicções pessoais profundas, para 

construírem a credibilidade e conquistarem o respeito e a confiança dos seus 

colaboradores. Encorajam a diversidade dos pontos de vista e constroem redes de 

relacionamento entre os colaboradores. Procuram genuinamente servir os outros e 

empoderá-los. Guiam-se tanto pelas qualidades mentais quanto pelas qualidades do 

coração, da paixão e da compaixão. Lideram pelo exemplo, agindo de acordo com 

padrões morais de honestidade e integridade. Todas estas acções contribuem para que os 

colaboradores os considerem autênticos (Avolio & Mathre, 2012; Cunha et al., 2007a). 

Com base nos trabalhos de Luthans e Avolio (2003), seguiram-se algumas 

tentativas na construção de um amplo quadro teórico de LA, prova disso foi o trabalho 

de Avolio et al., (2004) que pode fornecer uma estrutura para compreender o estudo do 

indivíduo como líder, focando os antecedentes, o processo de auto-regulação e os 

resultados do comportamento dos líderes autênticos. Avolio et al. (2004b) apresentaram 

então, um modelo teórico de LA que propõe que a LA influencia as atitudes e 

comportamentos dos seguidores através do processo de identificação psicológica, 

esperança, emoções positivas, optimismo e confiança. Da autenticidade dos líderes 

resulta uma catadupa de efeitos, que está representada na Figura 2.4 e pode ser assim 

sumariada (Cunha et al., 2007a): 

• Os comportamentos de LA fomentam a identificação dos colaboradores com o 

líder, gerando semelhança entre: (a) as crenças e as convicções do líder; e (b) as 

deles; 
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• Fomentam a identificação social dos colaboradores com a equipa, tornando-os 

mais orgulhosos da pertença à equipa e induzindo-os a considerar essa pertença 

como um aspecto importante das suas identidades; 

• A identificação pessoal e a social promove a esperança, a confiança e as 

emoções positivas dos membros da equipa. Fomentam o optimismo; 

• A esperança pode provir do facto de estes líderes: (a) adoptarem a partilha e a 

transparência; (b) comunicarem informação importante aos seus colaboradores, 

tornando-os mais capazes de fazer melhores julgamentos e tomar melhores 

decisões; (c) encorajarem as interrogações de apoio; (d) serem credíveis; (e) 

induzirem os colaboradores a focalizar as suas energias criativas no alcance dos 

objectivos, e não na descoberta da veracidade ou falsidade das 

mensagens/informações; (f) criarem um clima em que os obstáculos são 

encarados mais como oportunidades do que como ameaças; 

• A confiança resulta da credibilidade, da benevolência e da integridade dos 

líderes. Resulta também da convicção dos seguidores de que estes líderes os 

respeitam e se preocupam com eles. Um dos efeitos daqui advenientes é o desejo 

de reciprocidade: “se o meu líder é de confiança, cabe-me actuar com ele de 

modo que também mereça a sua confiança.”; 

• As emoções positivas surgem porque os líderes autênticos valorizam os seus 

colaboradores, aumentam-lhes a auto-eficácia, capacitam-nos para melhor 

lidarem com os desafios e os obstáculos, geram-lhes melhores capacidades 

adaptativas perante as fontes de stress; 

• O optimismo dos colaboradores surge porque os líderes interpretam a 

informação, as trocas e as interacções de uma perspectiva positiva, assim 

evocando emoções positivas. Também surge devido ao exemplo transmitido 

pelos próprios líderes e às emoções positivas geradas; 

• As emoções positivas dos colaboradores são importantes per se, mas também 

para o desempenho. Isso sucede porque aumentam o optimismo, a motivação e a 

capacidade de aquisição de competências emocionais. Encorajam as pessoas a 

descobrir novas linhas de pensamento e de acção e fomentam-lhes o pensamento 

criativo e flexível – capacitando-as para responder de modo mais eficaz a 

problemas inesperados e a encontrar soluções mais criativas para os problemas; 
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• O optimismo é importante porque as pessoas experimentam um mais elevado 

nível de bem-estar individual e tendem a denotar níveis superiores de motivação, 

de desempenho, de satisfação, de moral e de perseverança perante obstáculos. 

Também tendem a encarar os fracassos como temporários e denotam maior 

vigor físico e intelectual; 

• Pode portanto supor-se que (seja directamente ou por via do optimismo gerado) 

a confiança, a esperança e as emoções positivas aumentam o empenhamento, a 

satisfação e o sentido do compromisso dos colaboradores. Incrementam, 

também, o sentido de significado do trabalho; 

• Estas atitudes, por seu turno, conduzem os colaboradores a níveis superiores de 

desempenho, mais frequentes comportamentos de cidadania e a mais baixos 

índices de comportamentos de retracção (e.g., abandono da organização). 

 
Fonte: Adaptado de Avolio et al. (2004b:803). 

FIGURA 2.4 – Modelo de liderança autêntica: comportamento e atitudes dos colaboradores. 
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conceito multidimensional, no qual, além da autenticidade do líder são também 

essenciais os relacionamentos autênticos, caracterizados por abertura e confiança, 

transparência e orientação. Gardner et al. (2005) optaram, contrariamente a Luthans e 

Avolio (2003) e Avolio et al. (2004b) - que salientavam a importância de aspectos como 

as capacidades psicológicas positivas e a componente moral da LA, por enfatizar os 

processos de desenvolvimento dos seguidores, propondo um modelo de LA que 

evidencie a auto-consciência/conhecimento e a auto-regulação dos líderes e liderados 

(vide Figura 2.5). 

 
Fonte: Adaptado de Gardner et al. (2005:346). 

FIGURA 2.5 – Modelo de liderança autêntica e de desenvolvimento dos seguidores. 
 

Na tentativa de respigar num único modelo os diferentes contributos na 
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LA, porquanto ao reflectirem e, consequentemente, ao aprenderem quem são e o que 

valorizam, os líderes constroem um sentido de si próprios que funcionará como âncora 

escorada das suas acções e decisões. Esta introversão do líder permitirá aclarar e 

estabelecer a concordância entre o seu eu, os seus valores fundamentais, a sua 

identidade, as suas emoções, motivações e objectivos. 

Outra componente fundamental para o desenvolvimento da LA, segundo Garden 

et al. (2005), é a auto-regulação do líder, identificando dentro desta algumas 

características distintivas: a regulação interna, o processamento equilibrado, a 

transparência relacional e o comportamento autêntico. 

Shamir e Eilam (2005) perfilham da ideia de Garden et al. (2005) de que a 

história pessoal e os acontecimentos da vida do líder são prementes no desenvolvimento 

de líderes autênticos e, consequentemente, no desenvolvimento da LA. Em suma, para 

Garden et al. (2005) líderes e liderados são elementos cruciais do processo, juntamente 

com uma compreensão do contexto organizacional que inclui considerações como os 

antecedentes para o desenvolvimento da LA, juntamente com uma apreciação clara do 

clima organizacional (Ford & Harding, 2011). 

Com base nos estudos de Gardner et al. (2005), Ilies et al. (2005) e Walumbwa 

et al. (2008: 94) estes últimos propuseram uma nova definição para a LA: “é um padrão 

de comportamento do líder que promove tanto as capacidades psicológicas positivas 

como o clima ético positivo, para fomentar a auto-consciência, a perspectiva moral 

internalizada, o processamento equilibrado da informação e a transparência relacional 

no trabalho dos líderes com os seus subordinados, fomentando o auto-desenvolvimento 

positivo”. 

Assim, a LA pode ser definida como a consciência de um líder nos seus próprios 

padrões de comportamento, sendo aberto e transparente com os seus seguidores, 

compartilhando informações necessárias para a tomada de decisões, aceitando opiniões 

adversas às suas, e divulgando os seus valores pessoais, motivos e sentimentos, numa 

forma de permitir aos seus seguidores avaliar a competência e a moral das suas acções 

de forma mais assertiva (Walumbwa et al., 2008), combinando as capacidades positivas 

do líder e um contexto organizacional altamente desenvolvido. 

A evidência empírica e teórica (Gardner et al., 2005; Kernis & Goldman, 2005; 

2011a; Rego et al., 2012; Rego, Sousa, Marques & Cunha 2014b; Walumbwa et al., 
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2008) sugere que a LA pode ser melhor representada como um constructo de ordem 

superior constituído por quatro dimensões: (1) auto-consciência, (2) processamento 

equilibrado da informação, (3) perspectiva moral internalizada; (4) transparência 

relacional. O significado destas dimensões está explanado no Quadro 2.7. Assim, a LA 

está associada a melhores índices de desempenho, satisfação no trabalho, e 

desenvolvimento organizacional. 

 

QUADRO 2.7 – Dimensões da liderança autêntica. 

Dimensões Características 

Auto-Consciência Grau com que o líder demonstra sua consciência sobre o ambiente e 
como ele deriva isso aos seus seguidores. O líder também tem plena 
consciência das suas forças, limitações, da sua imagem (como os outros o 
vêem) e como isso impacta outros indivíduos (Kernis & Goldman, 2005; 
Rego et al., 2012; Walumbwa et al., 2008). 

Transparência relacional Refere-se em que medida o líder demonstra sua própria convicção sobre 
algo, manifestando seus sentimentos e pensamentos verdadeiros, 
reforçando um nível de abertura com outros indivíduos, de modo a estar 
sempre aberto a oportunidades de ouvir outras ideias, desafios e opiniões 
(Rego et al., 2012; Walumbwa et al., 2008). 

Perspectiva moral interna Representa o grau de conduta moral e ética praticada pelo líder. Refere-
se ao modo como ele guia as acções internas, tomando decisões sem 
ultrapassar as barreiras da ética e dos valores pessoais (Avolio & 
Gardner, 2005; Gardner et al., 2005; Rego et al., 2012; Walumbwa et al., 
2008). 

Processamento 
equilibrado de informação 

Representa a medida em que o líder mostra o seu equilíbrio ao analisar, 
de forma objetiva, tudo o que é relevante para uma tomada de decisão, 
consultando diferentes pontos de vista antes de tomar qualquer atitude 
(Gardner et al., 2005; Rego et al., 2012; Walumbwa et al., 2008). 

Fonte: Construída a partir de Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 2005; Kernis & Goldman, 2005; 
Rego et al., 2012; e Walumbwa et al., 2008. 

 

A investigação realizada nesta área (e.g., Kernis & Goldman, 2005; Rego et al., 

2012; Walumbwa et al., 2008; 2010) evidencia que a LA enquanto constructo global, 

emerge das relações entre as quatro dimensões enunciadas anteriormente. Todavia, 

Walumbwa e seus colaboradores (2010) expõem que os fatores/dimensões individuais 

não acrescentam nenhuma validade significativa, sugerindo que a variância atribuível à 

LA global é mais importante do que a variância imputável a cada dimensão individual 

do constructo LA. Tal não significa que as quatro dimensões sejam redundantes, pois 

cada uma delas é única e importante para espelhar verdadeiramente o que é a LA.  

 Contudo, Rego e Cunha (2011) apresentam algumas considerações pertinentes a 

observar: (1) a reflexão indica que a autenticidade não se trata somente de uma virtude 
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mas de uma junção de distintas virtudes. Entendendo como virtudes as “disposições ou 

inclinações dos indivíduos, orientadas para fazer o bem e que se aperfeiçoam com o 

hábito” (Rego & Cunha, 2011: 23); (2) a consideração prende-se com o estilo de 

liderança dos líderes autênticos. Embora as suas características nos levem a pensar que 

adoptam um estilo mais democrático e participativo, a realidade demonstra líderes 

autênticos de sucesso assumindo estilos de liderança mais directivos. O que importa é a 

sua autenticidade e não o estilo que adoptam; (3) a tendência generalizada de se 

considerar a LA como aquela que dirimirá todas as dificuldades das organizações, 

assegurando-lhes o êxito. A LA poderá coadjuvar, facilitar o sucesso, mas por si só 

pode não chegar, e (4) por fim, os investigadores alertam para a moda em que se está a 

transformar a LA, e para as considerações extremadas sobre este conceito. Para estes 

autores, a autenticidade precisa de ser equilibrada. Líderes autênticos podem usar a sua 

autenticidade para o mal. Podem ser transparentes na forma como agem e pensam, no 

entanto, são incompetentes e injustos; dizem tudo o que pensam, e podem demonstrar 

desrespeito e insensibilidade; falam toda a verdade a todo o momento e revelam 

imprudência e irresponsabilidade. Com efeito, além de autenticidade, aos líderes 

autênticos cabe o bom senso/sensatez. 

2.1.3.3 Líderes autênticos 

Um líder autêntico não pretende ser líder só porque se encontra numa posição de 

liderança, nem pretende trabalhar no sentido de desenvolver a imagem de um líder. 

Desempenhar uma função de liderança e as actividades com ela relacionada são actos 

auto-expressivos para os líderes autênticos. Quando representam o papel de liderança, 

os líderes autênticos são encarados como eles próprios (a “pessoa em si”, com os seus 

sentimentos, as suas crenças, os seus valores reais e verdadeiros) e não pelo status, pela 

honra ou por outras recompensas pessoais que a posição de liderança lhes possa permitir 

alcançar. Os líderes autênticos são originais e não cópias ou imitações. É por isso que os 

líderes autênticos sabem quem são. Eles demonstram paixão pelas suas intenções, põem 

em prática os seus valores, lideram tão bem com os seus corações como com as suas 

cabeças, estabelecem relacionamentos significativos a longo prazo e têm auto-disciplina 

para alcançar resultados (George, Sims, McLean & Mayer, 2007). 
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Não quer o entanto dizer que sejam únicos, ou seja, os seus valores, convicções, 

causas e missões podem ser semelhantes às de outros líderes ou seguidores, no entanto, 

o processo através do qual eles chegaram a estas convicções e causas não é um processo 

de imitação. Eles sustentam os seus valores por serem verdadeiros, não porque os 

mesmos são socialmente e politicamente apropriados, mas porque a sua experiência lhe 

permite assegurar que são verdadeiros. Estes valores e convicções altamente pessoais 

foram construídos através da experiência vivida (transmitida em histórias vividas aos 

seguidores), das convicções experimentadas e um processo de reflexão activo destas 

experiências e emoções. Os líderes autênticos são líderes cujas acções são baseadas em 

valores e convicções. As suas actividades reflectem sempre os seus verdadeiros valores. 

Aquilo que eles dizem é consistente com o que acreditam e o que eles fazem é 

consistente com o que dizem e com as suas crenças, podendo desta forma ser 

caracterizados por possuírem um elevado nível de integridade e transparência (Shamir 

& Eilam, 2005). 

Os líderes autênticos amam, desafiam as pessoas a fazer aquilo que elas pensem 

que não é possível, criam uma energia tal que nos seguidores que conseguem fazer o 

possível do impossível através da sua paixão pelas pessoas e por fazerem as coisas 

certas (Kerfoot, 2006). 

Os líderes autênticos acreditam que todos os colaboradores de uma organização 

podem contribuir com algo positivo para o seu crescimento, conseguindo ajuda-los a 

desenvolver as suas capacidades. Desta forma, são capazes de complementar o líder e 

melhorar o desenvolvimento da organização (Jensen & Luthans, 2006). Logo, o líder 

autêntico é confiante, esperançoso, optimista, resiliente, possui uma perspectiva ética e 

moral, equilibrado em termos de tomada de decisão, transparente na promulgação da 

liderança que energiza os seus seguidores, orientado para o futuro e dá prioridade ao 

desenvolvimento dos seus associados, no sentido de estes se poderem vir a tornar 

líderes (Avolio et al., 2010). Por conseguinte, este é verdadeiro com ele próprio e com o 

comportamento demonstrado, transforma positivamente os seus seguidores, 

transformando-os eles próprios em líderes (Avolio et al., 2004b; Kernis & Goldman, 

2005; Luthans & Avolio, 2003; Walumbwa et al., 2008). 

No entanto, devemos ter em conta que a autenticidade não é um produto de pura 

manipulação. Ela reflecte aspectos da personalidade do líder, por isso não pode 
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simplesmente ser um acto. Os melhores líderes parecem conhecer quais os traços de 

personalidade que devem revelar aos colaboradores e quando o devem fazer. São 

capazes de se adaptarem às situações que enfrentam e às pessoas que lideram, não 

perdendo, no entanto, as suas identidades durante este processo. Os líderes autênticos 

permanecem focados no seu destino, mas nunca se esquecem do seu ponto de partida. 

Eles usam a sua intuição para compreender as expectativas e preocupações das pessoas 

que eles pretendem influenciar, mantendo a sua personalidade como indivíduos 

distintos, mas sabendo ganhar a aceitação das culturas sociais e organizacionais, para 

usar os seus elementos numa mudança radical (Goffe & Jones, 2005). 

De uma forma mais pormenorizada Cunha et al. (2007b) apresentam os aspetos 

comportamentais dos líderes autênticos com base na descrição de Bass e Steidlmeier 

(1999), como apresentamos no Quadro 2.8. 

 

QUADRO 2.8 – Líderes autênticos – aspectos comportamentais. 

Categorias Líder autêntico 

Influência idealizada • Apela à fraternidade; 
• Orienta a sua necessidade de poder para benefício da organização e 

dos seus seguidores; 
• Está disposto a fazer auto-sacrifícios; 
• O seu objectivo não é ser idolatrado, mas obter a adesão dos 

seguidores a ideais; 
• É honesto, autêntico, confiável; 
• Promove políticas, procedimentos, processos e cultura éticos. 

Motivação inspiracional • Fomenta os valores de lealdade, justiça, honestidade, direitos 
humanos, verdade, fraqueza, harmonia, trabalho sério; 

• Focaliza-se no desenvolvimento dos colaboradores; 
• Está interior e exteriormente preocupado com o bem do grupo, da 

organização ou da sociedade como um todo. 
Estimulação intelectual • Ajuda os seguidores a questionarem as assunções e a gerar soluções 

mais criativas; 
• Persuade os outros na base dos méritos do assunto; 
• Tolera e fomenta a expressão de pontos de vista diferentes dos seus 

próprios. 
Consideração 
individualizada 

• Trata cada seguidor como indivíduo; 
• Proporciona apoio, mentoria e oportunidades de crescimento aos 

colaboradores; 
• Procura desenvolver competências de liderança nos seguidores. 

Ajuda-os a serem mais competentes e bem sucedidos; 
• Para ele, as pessoas são um fim em si mesmo. 

Fonte: Adaptado de Cunha et al. (2007b: 375). 
 

Em síntese, com base nos vários estudos acerca desta temática (e.g., Avolio et 

al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 2005; George, 2003; George et al., 
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2007), cinco atributos fundamentais caracterizam os líderes autênticos (Rego & Cunha, 

2009): 

1. Actuam apaixonadamente em função de um propósito nobre que os mobiliza e aos 

seus colaboradores; 

2. Praticam valores sólidos, orientam-se por uma bússola moral e não se deixam 

enredar em práticas eticamente questionáveis; 

3. Lideram ‘com o coração’, mobilizando as energias dos seus colaboradores, 

estabelecendo com eles empatia e obtendo deles elevados desempenhos; 

4. Estabelecem relacionamentos duradouros, tanto na vida pessoal e familiar como na 

profissional e empresarial (e.g., com colegas, superiores, subordinados, clientes, 

fornecedores); 

5. Denotam elevada auto-disciplina, o que lhes permite conquistar grande respeito dos 

vários stakeholders. São vigorosamente motivados para o espírito competitivo, mas 

canalizam essas motivações para a prossecução de elevados propósitos, com 

disciplina ética e profissional. 

 

No entanto, o desenvolvimento da LA não depende somente da existência e 

desenvolvimento dos líderes autênticos, mas também dos seus seguidores que 

autenticam o próprio líder (julgam o seu líder pela sua liderança baseada na 

personalidade sustentada em valores e convicções profundos, e pela consistência entre 

os seus comportamentos e as suas crenças, valores e convicções). Deste modo, a 

definição e conceito da LA assenta e depende não só da existência de líderes autênticos, 

mas também da existência de seguidores autênticos, que através de relações autênticas 

que possuem com os líderes, partilham as suas crenças e valores e que os seguem 

incondicionalmente por razões autênticas (Shamir & Eilam, 2005). 

2.1.3.4 Seguidores autênticos 

Evidenciar o facto de um líder dever ser verdadeiro consigo próprio, de forma a 

conseguir influenciar os outros através da apresentação dos seus valores e das suas 

crenças, estamos a considerar apenas um lado da liderança. Mas a liderança tem dois 

lados, pois esta reside tanto nas reacções dos seguidores como nas acções dos líderes, 
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sendo uma consequência e uma componente integral da LA, o seguidor autêntico 

(Gardner et al., 2005). 

Shamir e Eilam (2005) consideram que a liderança é sempre uma relação entre 

os líderes e os seguidores e, por isso, adoptaram o conceito de seguidores autênticos, 

definindo-os como “aqueles que seguem os seus líderes por razões autênticas e têm uma 

relação autêntica com eles” (Shamir & Eilam, 2005: 401). 

Mais especificamente, estes autores consideram algumas características comuns 

nos seguidores autênticos: (1) seguem o seu líder por razões autênticas, uma vez que 

partilham as suas crenças, valores, convicções e preocupações; (2) têm uma visão 

realista das forças e fraquezas do seu líder e não o seguem cegamente; e (3) autenticam 

o seu líder, uma vez que consideram que o seu comportamento é consistente com as 

suas crenças, valores e convicções. 

Gardner et al. (2005) frisa-nos também, as interacções entre líderes e seguidores, 

as quais designa de ‘relacionamento autêntico’, que são o conhecimento e percepção da 

forma como cada um influência o outro. 

2.1.3.5 Exploração do fenómeno - liderança autêntica 

O campo da LA é abundante em estudos teóricos mas relativamente modesto no 

que respeita aos estudos empíricos. Na literatura encontram-se alguns estudos empíricos 

dedicados à exploração do fenómeno, eis alguns: uma investigação aplicada a contextos 

organizacionais ligados à saúde, inferiu que nos serviços onde os responsáveis 

enfatizam os princípios da LA – a transparência, os elevados padrões éticos, a liberdade 

de acesso à informação e a oportunidade de desenvolvimento - conseguem uma maior 

perceção de empowerment por parte dos profissionais que se repercute em melhores 

desempenhos e maior satisfação com o trabalho (Wong & Laschinger, 2013). Os 

estudiosos da LA, conscientes das parcas investigações acerca dos efeitos desta nas 

equipas, têm-se proposto analisar o impacte do fenómeno sobre os resultados dos 

grupos (Lyubovnikova, Legood, Turner & Mamakouka, 2015; Walumbwa et al., 

2011a). Peus, Wesche, Streicher, Braun e Frey (2012) investigaram empiricamente o 

conceito de em dois estudos distintos, tendo os resultados revelado que o auto-

conhecimento/auto-consistência do líder constituem-se percursores da LA, que resulta 

numa maior satisfação dos seguidores com o líder, num maior comprometimento 
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organizacional, esforço dos colaboradores e eficácia da equipa. Walumbwa et al. (2010) 

investigaram o efeito directo e indirecto do comportamento dos líderes autênticos sobre 

o comportamento de cidadania organizacional e engajamento dos seguidores. Peterson 

et al. (2012) com o intuito de verificar se a LA prevê o desempenho dos seguidores 

através da influência da positividade do líder (emoções positivas e capital psicológico), 

inferiu que quando os líderes são percebidos pelos seguidores como mais autênticos, os 

liderados evidenciam melhores performances. Wang & Hsieh (2013) analisaram os 

efeitos da LA no envolvimento dos profissionais através da confiança, concluindo que 

esta influencia positivamente o envolvimento dos profissionais com o trabalho. 

Laschinger, Wong e Grau (2012), num estudo aplicado a enfermeiros a exercer funções 

em hospitais, concluíram que uma LA é fundamental na criação de ambientes de 

trabalho de cooperação. Ainda segundo estes, um estilo de LA reduz a probabilidade de 

uma cultura de desenvolvimento de assédio moral, contribuindo para uma força de 

trabalho de enfermagem mais satisfeita com o seu trabalho, menor burnout e intenção 

de abandonar a organização. 

Em síntese, a LA contribui para um maior compromisso, comprometimento e 

empenhamento dos trabalhadores para com a organização (Avolio et al., 2004b; Avolio 

& Walumbwa, 2014; Gardner et al., 2005; Jensen & Luthans, 2006; Peus et al., 2012); 

para melhores desempenhos e performance (Avolio et al., 2004b; Gardner et al., 2005; 

Hirst, Walumbwa, Aryee, Butarbutar & Chen, 2015; Peterson et al., 2012; Walumbwa 

et al., 2008; Wong & Laschinger, 2013); para menor intenção de abandono da 

organização pelos profissionais (Avolio et al., 2004b; Laschinger et al., 2012); para a 

felicidade no trabalho (Jensen & Luthans, 2006); maior envolvimento dos colaboradores 

(Walumbwa et al., 2010; Wang & Hsieh, 2013); empowerment (Wong & Laschinger, 

2013); maior esforço do colaborador e eficácia da equipa (Peus et al., 2012). As 

investigações indicam, ainda, que uma LA contribui para comportamentos de cidadania 

organizacional dos profissionais (Walumbwa et al., 2010), para a sua criatividade (Rego 

et al., 2012, 2014b), para a satisfação com o trabalho (Avolio et al., 2004b; Jensen & 

Luthans, 2006; Laschinger et al., 2012; Peus et al., 2012; Wong & Laschinger, 2013) e 

bem-estar no trabalho (Gardner et al., 2005). Por fim, a LA é fundamental na criação de 

ambientes de trabalho de cooperação (Wong & Laschinger, 2013; Wong, Spence 
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Laschinger & Cummings, 2010), climas éticos positivos (Walumbwa et al., 2008) e 

climas organizacionais inclusivos, éticos e cuidados (Gardner et al., 2005). 

Dos estudos teóricos e empíricos que existem sobre o recente fenómeno da LA, 

e que acima expomos infere-se que existe unanimidade no meio científico sobre as 

vantagens da prática de uma LA. 

2.2 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

 “A conceção tradicional segundo a qual a emoção incomoda 

a razão tem vindo a ser substituída por modelos que presumem 

que ambas interagem, podendo gerar efeitos positivos 

assinaláveis: a razão pode ajudar a lidar com as emoções 

(próprias e dos outros), e as emoções podem auxiliar o 

processamento da informação e a tomada de decisões mais 

acertadas. É essa, aliás, a essência da inteligência 

emocional.” 

Cunha et al. (2007b: 151) 

 

2.2.1 Raízes históricas e evolução do constructo 

A inteligência emocional (IE), a par da inteligência social (Thorndike, 1920) e 

da inteligência prática (Sternberg, 1997), insere-se no rol das inteligências designadas 

não académicas (Sternberg, 1997), não cognitivas (Bar-On, 1997) ou não intelectivas 

(Weschler, 1940, 1943). Estas denominações tentam descrever formas menos 

tradicionais de abordar o conceito de inteligência, na maior parte dos casos 

contrapondo-se ao quociente de inteligência (QI) e às capacidades cognitivas (Rego & 

Fernandes, 2005). 

O termo “Inteligência Emocional” foi formalmente definido, pela primeira vez, 

no dealbar da década de 90 do passado século por Salovey e Mayer (1990). Todavia, as 

suas raízes situam-se no conceito de “inteligência social” identificado por Thorndike 

(1920): “capacidade de compreender e gerir, homens e mulheres, rapazes e raparigas – 

atuando sabiamente nas relações humanas”. Ao preconizar a teoria das inteligências 

múltiplas, Gardner (1983) viria a considerar esta forma aventada por Thorndike como 
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uma das sete inteligências, tendo-lhe identificado duas vertentes (Anbarasan & Mehta, 

2010; Crowne, 2009; Cunha et al., 2007b):  

• A intrapessoal, que é a capacidade de auto-avaliação e de conhecimento dos 
próprios sentimentos. 

• A interpessoal, que envolve a capacidade de compreender os “estados de 
espírito” e os desejos dos outros, e de agir com base nestes conhecimentos. 

 

Na definição de Salovey e Mayer (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 

1990), a IE é uma vertente da inteligência social, envolvendo a competência para 

percecionar e expressar emoções, compreendê-las, usá-las e geri-las em si próprio e nas 

outras pessoas. Mais formalmente, engloba quatro competências: (1) capacidade de 

perceção, avaliação e expressão de emoções; (2) capacidade para aceder e gerar 

sentimentos que facilitem as atividades cognitivas; (3) capacidade para compreender e 

analisar informação emocional e para usar o conhecimento emocional; e (4) capacidade 

de regular emoções para promover o desenvolvimento e o bem-estar emocional e 

intelectual, sendo estes autores, os que mais desenvolveram este conceito de IE 

(Braidfoot & Swanson, 2013).  

Mayer (2001) tentou concentrar-se nas atividades da psicologia desde o ano 

1900, fazendo uma divisão dos anos por períodos de acordo com o desenvolvimento da 

IE. Considerou então, os seguintes períodos: de 1900 a 1969, período marcado pelo 

facto do estudo da inteligência e das emoções ser relativamente separado; de 1970 a 

1989, durante o qual os psicólogos se focaram na forma como as emoções influenciam 

os pensamentos e vice-versa; de 1990 a 1993, quando se deu a emergência da IE como 

um tópico de estudo; de 1994 a 1997, marcado pela popularização do conceito; e de 

1998 até à atualidade, período caracterizado pela clarificação da investigação na área 

(vide Quadro 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 



Enquadramento Teórico_________________________________________________________________ 

48 

QUADRO 2.9 – Períodos de evolução do constructo de inteligência emocional. 

Períodos Evolução do constructo de inteligência emocional 

1900 - 1969 A inteligência e as emoções eram pensadas de forma independente. Na área de 
investigação surgiram e desenvolveram-se os primeiros testes de inteligência. Na 
área de investigação das emoções a discussão centrou-se no problema ovo – 
galinha: o que acontece primeiro, a reação psicológica ou a emoção? 
Alguns psicólogos tentaram identificar a inteligência social, mas as conceções da 
inteligência permaneceram exclusivamente cognitivas. 

1970 - 1989 A inteligência e a emoção são integradas conjuntamente no campo da cognição e 
afeto, em que as emoções interagem com o pensamento. 
No campo da comunicação não-verbal foram desenvolvidas escalas para a perceção 
da informação não-verbal (alguma emocional) nas faces e posturas. 
O termo “inteligência social” encontrava-se dividido em competências sociais, 
competências de empatia, atitudes pró-sociais, ansiedade social e emotividade 
(sensibilidade). 

1990 - 1993 A IE surgiu como constructo autónomo. Os autores Mayer e Salovey publicaram 
uma série de artigos sobre a IE, fornecendo revisões das áreas potencialmente 
relevantes para a IE. Foi também publicado um estudo de demonstração, incluindo 
o primeiro teste de capacidades para medir a IE. Foram desenvolvidas outras 
fundações para a IE, particularmente nas ciências do cérebro. 

1994 - 1997 Goleman, um jornalista cientista, publicou um livro intitulado Emotional 
Inteligence, que se tornou um best seller. A revista Time Magazine publicou um 
artigo sobre quociente emocional, usando mesmo este termo na sua capa. Foram 
criadas e desenvolvidas diversas medidas de IE. 

1998 - atualidade O conceito de IE sofreu bastantes alterações. Foram também introduzidas novas 
medidas do conceito. 

Fonte: Adaptado de Mayer (2001). 

2.2.2 Inteligência e emoção como componentes da inteligência emocional 

Um dos aspetos mais contributivos do desenvolvimento do constructo de IE foi 

o conceito de emoção, cuja etimologia da palavra emoção é «motore», verbo latino que 

significa «mover», mais o prefixo «e», e o seu conjunto significa «mover para», estando 

assim implícito em todas as emoções a tendência para agir (Goleman, 1995).  

A emoção foi tomada como um elemento necessário para o desenvolvimento das 

operações mentais, a par com a motivação e a cognição (Bechara, Tranel & Damásio 

2000; Harris, 2000; Johnson-Laird & Oatley, 2000; Kemper, 2000; Mayer & Salovey, 

1993; Saarni, 2000; Sterns, 2000). Esta tese colidiu com a ideia até então vigente que 

pugnava pela contradição ou antagonismo entre os conceitos de inteligência e de 

emoção (Grandey, 2000; Mayer & Salovey, 1997). Era, então, comum a ideia de que, 

por exemplo, a tomada de boas decisões implicava que se arredasse a emoção das 

mesmas. Ao arrepio dessa tese, Mayer, Salovey e seus colaboradores argumentaram que 

a IE é, em medida considerável, o resultado profícuo da interação entre as emoções e as 
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cognições (Mayer & Salovey, 1995, 1997; Mayer, Salovey & Caruso 2000a): (a) a 

emoção torna o pensamento mais inteligente; (b) a inteligência cognitiva auxilia o 

indivíduo a pensar as suas emoções e as dos outros; (c) a ausência desta relação 

binomial torna o indivíduo emocional e socialmente incapaz. 

Como poderemos então subtrair ao pensamento humano, e a este transformado 

em ação, as emoções, sendo certo que, numa perspetiva complexa, e até das ciências 

exatas, elas nos acompanham durante toda a existência, sendo, portanto, parte de todo 

complexo em que nos construímos? 

Por razões de moda, pelo seu valor apelativo, mas também pela sua valia 

heurística, a IE granjeou atenções de múltiplos setores da vida social, política, 

económica e empresarial. Enunciando de um modo simples, os indivíduos 

emocionalmente inteligentes são os que usam a razão para compreender as emoções (as 

próprias e as dos outros) e lidar com elas, e que recorrem às emoções para interpretar a 

envolvente e tomar decisões mais racionais (Goleman, 2010; Salovey & Mayer, 1990). 

Desta forma, a IE descreve a capacidade para conciliar emoções e razão: usar as 

emoções para facilitar a razão, e raciocinar inteligentemente acerca das emoções. Ela 

refere-se ao conjunto de capacidades que fazem com que a pessoa atue de uma forma 

adulta e auto-controlada, evitando incorrer em comportamentos regressivos e 

emocionalmente imaturos. Inclui características como: “(a) a capacidade de avaliação 

correta dos estados de espírito próprios e alheios; (b) a regulação adaptativa das 

emoções próprias e alheias; (c) o uso inteligente das emoções nas diferentes atividades 

da organização (e.g. liderança, negociação, trabalho em equipa, resolução de 

problemas)” (Cunha et al., 2007b: 134-135). Assim, as capacidades cognitivas das 

pessoas são informadas pelas emoções, sendo as emoções geridas cognitivamente. 

No decurso da exploração destes dois componentes da IE (a inteligência e a 

emoção), Mayer e Salovey (1997) defenderam a divisão da mente em três partes: a 

cognição (ou pensamento), que inclui funções como a memória humana, razão, 

julgamento e pensamento abstrato; o afeto (incluindo a emoção), que inclui as próprias 

emoções, disposições, avaliações e outros estados de sentimentos, como a fadiga e a 

energia; e a motivação, que se refere à urgência biológica ou comportamento de alcance 

de objetivos.  
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A emoção sem inteligência, ou a inteligência sem emoção, são somente parte de 

uma solução. Cunhas et al. (2007b) referem que “mesmo os investigadores 

cognitivamente orientados reconhecem que as emoções podem servir como fonte de 

informação para os indivíduos” ajudando mesmo na tomada de decisões mais racionais. 

Mayer et al. (2000a) afirma que a emoção torna o pensamento mais inteligente. A 

inteligência cognitiva auxilia os indivíduos a pensar as suas próprias emoções e as 

emoções dos outros sendo que esta relação binomial potencia as capacidades 

emocionais e sociais dos indivíduos. 

Considerando o conceito de IE como estando relacionado com os conceitos de 

emoção e inteligência, a IE não é no entanto considerada equivalente a nenhum deles. 

Proveniente do latim “Intelligentia, intus legere actionem” que significa ler dentro da 

ação, compreender por dentro, a inteligência é um dos conceitos mais estudados ao 

longo da história da explicação do comportamento humano (Almeida, Guisande & 

Ferreira, 2009), tendo-se revelado como um importante contributo para este domínio. 

No entanto, o conceito em si permanece gerador de grande controvérsia mantendo-se 

como não consensual entre psicólogos e investigadores. De uma forma simplificada, 

enquanto alguns autores consideram a Inteligência como uma aprendizagem relacionada 

com o comportamento do indivíduo (Almeida et al., 2009) outros defendem que a 

inteligência é um atributo pertencente à estrutura neurobiológica da mente humana. 

Robert Sternberg (2005) afirma no seu livro intitulado “Inteligência de Sucesso” que a 

inteligência se define pelos efeitos que provoca no comportamento dos indivíduos, não 

podendo ser entendida como um constructo de observação direta. Por seu lado, as 

emoções são o reflexo das relações entre o indivíduo e os que o rodeiam e entre o eu e a 

memória. Segundo Goleman (1995), a emoção é fundamental para entender o 

funcionamento dos indivíduos e seria difícil conceber a complexa ação do ser humano 

tendo por base apenas o intelecto. Na perspetiva deste autor, as emoções orientam o 

indivíduo na tomada de decisões difíceis e ajudam-no a enfrentar problemas. Cada 

emoção pode ser vista como uma predisposição para a ação, um impulso para agir, pelo 

que segundo o mesmo autor, as emoções despoletam respostas fisiológicas tendo por 

base a existência da interação corpo e mente. Ainda nesta linha de raciocínio, os 

investigadores Mayer, Roberts e Barsdade (2008) reforçam no seu artigo “Human 

Habilities: Emotional Intelligence” que a Inteligência Emocional está estreitamente 
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relacionada com os conceitos científicos de inteligência e emoção, ambos conceitos 

consensuais para a maioria dos investigadores.  

 A IE apresenta-se então, como uma perspetiva inovadora sobre o estudo das 

emoções. Tradicionalmente encaradas como “perturbadoras” dos processos cognitivos, 

as emoções são atualmente consideradas como aliadas vitais na resolução dos 

problemas do dia-a-dia, ajudando na regulação dos processos de adaptação física e 

psicológica (Friori & Antonakis, 2012). Damásio (1994) demonstra que a emoção e o 

raciocínio não são duas realidades dicotómicas, defendendo que a emoção pode ter 

efeitos benéficos no processamento de informação e na tomada de decisão, e como a 

emoção e a razão se podem equilibrar e influenciar mutuamente. 

Para descrever estes componentes da inteligência e emoção, exemplificamos 

com uma pequena história para melhor se compreender esta influência: 

“Era uma tarde de agosto de Nova Iorque, insuportavelmente quente e abafada, 

um daqueles dias em que o suor e o desconforto tornam as pessoais taciturnas e 

irritadiças. Eu estava de regresso ao hotel e quando entrei no autocarro, em Madison 

Avenue, fui surpreendido pelo condutor, um negro de meia-idade com um sorriso 

entusiasta, que me acolheu com um amigável «Viva, como vai isso?», saudação que 

dirigiu a quantos iam entrando enquanto o autocarro ia avançando a passo de caracol 

por entre o denso tráfego da baixa. Todos os passageiros ficavam tão surpreendidos 

como eu e, fechados no sombrio estado de espírito que o dia propiciava, poucos 

respondiam ao cumprimento. À medida, porém, que o autocarro ia progredindo 

lentamente pelas ruas, ocorreu em todos nós uma gradual e mágica transformação. O 

condutor manteve um incessante monólogo em nosso proveito, um animado comentário 

da cena que ia desfilando lá fora: havia uns saldos ótimos naquela loja, uma exposição 

estupenda naquele museu, já ouviram falar do filme que estreou no cinema ao fundo do 

quarteirão? O encanto daquele homem com a riqueza das possibilidades que a cidade 

oferecia era contagiante. Quando as pessoas saíam do autocarro, já sacudidas para fora 

da sombria concha onde se tinham fechado, e o motorista lhes lançava um «Até à vista, 

tenha um ótimo dia!», todos lhe respondiam com um sorriso” (Goleman, 1995: 17). Esta 

situação de vida descrita por Goleman (1995) permite-nos perceber a importância que 

as emoções têm nas pessoas e o quanto essa influência transforma o ser humano.  
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2.2.3 Conceito de inteligência emocional 

Apesar de a literatura revelar uma grande variedade de definições e conceitos os 

autores Salovey e Mayer, responsáveis pela conceptualização formal do constructo que 

relaciona inteligência e emoção, definiram IE como “a capacidade para avaliar e/ou 

gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade para compreender 

a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade para regular as emoções e 

promover o crescimento emocional e intelectual” (Mayer & Salovey, 1997: 5). Mais 

formalmente a IE “é a capacidade para perceber e expressar emoções, assimilá-las no 

pensamento, compreender e regular as emoções em si próprio e nos outros” (Mayer, 

Salovey & Caruso, 2000b: 396). 

No Quadro 2.10 apresentamos outras definições possíveis sobre a IE. 

Mayer e Salovey, como principais “progenitores” científicos atuais da IE têm 

aduzido motivos vários para edificar a tese da validade da autonomização da IE – 

relativamente à inteligência geral, a outras formas de inteligência e a traços de 

personalidade. Eis alguma argumentação pertinente: 

• A IE focaliza-se mais na resolução emocional de problemas do que em aspetos 

sociais, verbais e visuais tão conexos com o conceito de inteligência social 

(Mayer & Geher, 1996; Mayer et al., 2000a). Esta distinção transcorreu, aliás, 

para a definição de IE enquanto subcategoria da inteligência social.  

• Há razões para presumir que a IE, relativamente à inteligência geral, denota 

maior validade discriminante do que a inteligência social. Na verdade, a IE 

envolve o processamento e a manipulação de emoções – campo mais específico 

do que a inteligência social, cuja definição ampla a torna por vezes dificilmente 

destrinçável das inteligências verbal e visual-espacial (Mayer & Salovey, 1993). 

Há razões para supor que a IE se correlaciona de modo suficientemente elevado 

com a inteligência geral para ser considerada uma forma de inteligência – mas 

de modo suficientemente fraco para não ser tomada como parte integrante da 

inteligência geral e ser, antes, tomada como uma forma de inteligência 

autónoma. 

• Aspetos como a extroversão, a autoconfiança, a baixa ansiedade e a 

percetividade social, embora correlacionados com a inteligência, não são 

inteligência (Scarr, 1989; Mayer & Salovey, 1993). Por exemplo, enquanto a 
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extroversão envolve disposições tendentes ao comportamento, a inteligência 

envolve competências “organísmicas” para o comportamento (Mayer & 

Salovey, 1993). A extroversão é um traço que depende de competências sociais 

– ou que pode confluir para as mesmas. Mas é mais uma preferência 

comportamental do que uma competência. Distintamente, saber o que uma 

pessoa sente é uma capacidade mental – algo que representa inteligência, seja 

ela provinda da inteligência geral ou uma forma de inteligência independente 

(Mayer & Salovey, 1993, 1997). 

 

QUADRO 2.10 – Algumas definições sobre inteligência emocional. 

Weisinger (1988) 

Considerava a inteligência emocional como o uso das próprias emoções: uma 
pessoa intencionalmente faz as próprias ações trabalharem para si ao usá-las 
para guiar o comportamento e pensamento próprio de forma a melhorar os 
resultados. 

Cooper e Sawaf (1997) 
A inteligência emocional é a capacidade de utilizar o poder das emoções 
como fonte de energia e de informação de uma forma eficiente. 

Ryback 
(1998) 

A inteligência emocional é a capacidade para usar a nossa consciência e 
sensibilidade para distinguir os sentimentos que sublinham a comunicação 
interpessoal, e para resistir à tentação de responder impulsivamente e 
irrefletidamente, em vez de agir com recetividade, autenticidade e fraqueza. 

Goleman 
(2003) 

A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer os nossos sentimentos 
e os dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções em nós e 
nas nossas relações. 

 

Em jeito de síntese, pode afirmar-se que está formada consciência generalizada 

(Kaufman & Kaufman, 2001; Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenios, 2001; Roberts, 

Zeidner & Matthews, 2001; Zeidner, Matthews & Roberts, 2001) sobre duas matérias: 

(1) os diversos trabalhos desenvolvidos acalentam a expectativa de que se esteja no 

caminho certo; e (2) o desenvolvimento de um constructo de IE com características 

autonómicas requer ainda inúmeros anos de escrutínio e pesquisa (Mayer, Caruso & 

Salovey, 1999; Mayer et al., 2001). 

Independentemente da perspetiva de cada investigador, todas as definições de IE 

partilham quatro fundamentos teóricos: consciência das próprias emoções, consciência 

das emoções dos outros, compreensão das emoções e habilidade para gerir as próprias 

emoções e as dos outros (Bar-On, 2006, Goleman, 1995; Mayer, Salovey & Caruso, 

2004). 

De acordo com Slaski e Cartwright (2003), os indivíduos emocionalmente mais 

inteligentes têm maior facilidade na adaptação à sua envolvente lidando melhor com as 
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contingências que a vida lhes apresenta. Têm facilidade em criar, desenvolver e manter 

relações interpessoais saudáveis que lhes permitem encarar e ultrapassar com maior 

facilidade os problemas do dia-a-dia. Para além de canalizar recursos para assuntos que 

possam ameaçar a integridade do indivíduo, física ou psicológica, as emoções são 

facilitadoras da manutenção e preservação da auto-identidade a nível social e auxiliam 

na prossecução de objetivos e na concretização de tarefas. 

Mayer e Salovey destacam que as pessoas com níveis mais elevados de IE 

conseguem identificar e descrever com facilidade os seus sentimentos e os sentimentos 

dos outros, assim como, conseguem regular de forma eficaz os estados de ativação 

emocional em si próprias e nos outros de forma a utilizá-los como facilitadores dos 

processos de adaptação. Na opinião destes investigadores, a IE é uma vantagem na 

forma de lidar e resolver os problemas diários de modo adaptativo (Mayer & Salovey, 

1990). 

2.2.3.1 Dimensões da inteligência emocional 

Existem diversas classificações para as dimensões da IE, nem sempre 

coincidentes. Estas diferentes abordagens acerca da IE foram divididas em duas áreas 

distintas, embora interligadas: a abordagem das competências, na qual a IE é vista 

como um conjunto de capacidades mentais; e a abordagem mista, na qual as 

competências são combinadas com um conjunto de traços de personalidade (Mayer, 

Salovey & Caruso., 2000b; Salovey, Mayer & Caruso, 2001a). 

Destas duas abordagens resultam dois modelos homónimos. Os modelos de 

competências mentais focam-se nas próprias emoções e nas suas interações com os 

pensamentos (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990). Os modelos mistos 

combinam as competências mentais com uma variedade de outras características como a 

motivação, estados de consciência e atividade social (Bar-On, 1997; Goleman, 1995). 

O Quadro 2.11 apresenta os três modelos que explicam a IE e as suas dimensões. 
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QUADRO 2.11 – Modelos de inteligência emocional e suas dimensões. 

Mayer & Salovey (1997) Bar-On (1997) Goleman (1995) 

“A inteligência emocional envolve a 
capacidade para perceber exatamente, 
avaliar e expressar a emoção; a 
capacidade para aceder e/ou gerar 
sentimentos quando eles facilitam 
pensamentos; capacidade para 
compreender a emoção e o 
conhecimento emocional; e a 
capacidade para regular as emoções 
para promover o crescimento 
emocional e intelectual” (Mayer & 
Salovey, 1997: 10). 

“A inteligência emocional é 
uma formação de 
capacidade não-cognitivas, 
competências e habilidades 
que influenciam a 
capacidade para o indivíduo 
ser bem sucedido ao 
enfrentar as exigências e 
pressões do ambiente” (Bar-
On, 1997:14). 

“As capacidades chamadas 
aqui de inteligência 
emocional, que inclui auto-
controlo, zelo e persistência e 
a capacidade para se motivar a 
si próprio. Existe uma palavra 
antiga para o conjunto de 
competências que a 
inteligência emocional 
representa: carácter” 
(Goleman, 1995: 28). 

 
MODELO DE COMPETÊNCIAS 

 

 
MODELO MISTO 

 
MODELO MISTO 

• Perceção e expressão da emoção; 
• Assimilar emoção no pensamento 

(facilitação emocional do 
pensamento); 

• Compreender e analisar a emoção; 
• Regulação refletiva da emoção. 

• Competências 
intrapessoais; 

• Competências 
interpessoais; 

• Escalas de 
adaptabilidade; 

• Escalas de gestão de 
stress; 

• Disposição geral. 

• Conhecer as próprias 
emoções; 

• Gerir emoções; 
• Motivar-se a si próprio; 
• Reconhecer as emoções 

dos outros; 
• Lidar com as relações. 

Fonte: Adaptado de Salovey, Mayer & Caruso (2000). 
 

A existência de uma variedade de métodos de medida faz-se acompanhar de uma 

grande prolixidade de tipologias dimensionais (Salovey, Woolery & Mayer, 2001b), 

nem sempre coincidentes. Uma das mais comuns e progressivamente mais reconhecias 

e usadas é, porventura, a estrutura tetra-dimensional sugerida por Mayer, Salovey e seus 

colaboradores (Caruso, Mayer & Salovey, 2001; Mayer & Salovey, 1997): (1) perceção 

e expressão das emoções; (2) facilitação emocional do pensamento (uso da inteligência 

emocional); (3) compreensão emocional; e (4) a gestão das emoções. 

Esta estrutura reflete o modelo de competências mentais da IE (Caruso et al., 

2001; Mayer et al., 2000a), o qual compete com modelos mistos – de que são 

ilustrativos os de Bar-On (1997) e de Goleman (1995, 1998). Designam-se mistos 

porque, para além das competências mentais, englobam outros aspetos da personalidade 

e do carácter (e.g., conscienciosidade). O modelo de Goleman é especialmente amplo, 

englobando várias competências (Goleman, 1998), que se abrigam sob cinco 

dimensões: (1) conhecimento das emoções próprias; (2) gestão das emoções; (3) 
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automotivação; (4) reconhecimento das emoções nos outros; (5) e gestão dos 

relacionamentos.  

Os modelos mistos (especialmente o de Goleman) destaca-se, pois tem tido um 

papel relevante nas intervenções em contexto organizacional (Silva, Lourenço, Peralta 

& Carvalho, 2010). Todavia, mais do que optar por qualquer um dos modelos, importa 

considerar as respetivas forças e limitações, tomando-os como complementares (Caruso 

et al., 2001; Mayer, Salovey & Caruso, 2000a) (vide Quadro 2.12). 

 

QUADRO 2.12 – Modelos de competência e misto – pontos fortes e fracos. 

Modelos Pontos fortes Pontos fracos 

Competência • Focaliza-se no modo como as 
emoções podem facilitar o 
pensamento e o comportamento 
adaptativo. 

• Baseia-se em competências; considera 
a IE como um tipo particular de 
atributos mentais, distintos dos traços 
e das disposições. 

• Tem sido alvo de validação empírica. 

• Ainda que seja empiricamente 
validado, o constructo é ainda recente 
e carece de estudos atinentes à sua 
validade preditiva. 

• Dada a sua parcimónia, e porque não 
inclui os resultados da IE, denota 
níveis de poder preditivo inferiores 
aos facultados pelos modelos mistos 
(mais amplos). 

Misto • Inclui uma grande multiplicidade de 
traços e denota um largo âmbito. 

• Muitos dos traços nele contemplados 
revelam franca validade 
facial/aparente. 

• É bastante útil para a compreensão da 
eficácia no mundo do trabalho. 

• Denota elevado poder preditivo de 
diversas variáveis relevantes para a 
vida dos indivíduos e o 
funcionamento das organizações. 

• Alguns traços incorporados no 
modelo estão já consagrados no 
modelo dos “conco grandes” da 
personalidade. 

• Algumas ausências de clareza no 
modo como as competências são 
agrupadas. 

• O modelo não inclui apenas traços e 
competências, mas também resultados 
da IE (e.g., construção de laços 
interpessoais). 

• É difícil discernir as fronteiras entre 
alguns traços. 

Fonte: Adaptado de Caruso et al. (2001); Cunha et al. (2007b: 140); Mayer et al. (2000a). 
 

Goleman (1995, 1998, 2001) alude que a IE corresponde ao conjunto de 

competências que visam reconhecer, gerir e influenciar as nossas emoções e dos 

demais, e, de igual forma, utilizar essa informação para nos motivamos e alcançarmos 

os objetivos pessoais.  

Segundo Boyatzis (2008), é cada vez mais relevante estudar, em contexto 

organizacional, competências emocionais e sociais, pois, contrariamente a outros 

fenómenos (e.g., personalidade), estas podem ser alteradas, desenvolvidas e melhoradas 

com planos de formação adequados. O modelo de Goleman encontra-se alinhado com 
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esta premissa, pois refere-se à IE como o potencial para aprender determinadas 

competências ou capacidades emocionais (Goleman, 2001). 

Segundo o modelo de Goleman (1995, 1998), as competências emocionais são: 

(1) a auto-consciência, refere-se à perceção do eu, isto é, ao reconhecimento dos 

estados internos, das preferências, dos recursos, das emoções e seus efeitos, e como se 

devem usar essas preferências para a tomada de decisão; (2) a auto-regulação, por 

outro lado, traduz-se na gestão e controlo dos impulsos internos e no auto-controlo; 

também engloba a capacidade de inovação e de adaptação à mudança e às novas ideias, 

bem como de adiar recompensas, a fim de se conseguir obter um determinado objetivo 

ou recuperar de situações negativas a nível emocional; (3) a motivação está relacionada 

com a perseverança perante obstáculos, e com o uso das emoções a fim de energizar o 

comportamento para um objetivo pessoal, bem como ultrapassar frustrações; (4) a 

empatia corresponde à capacidade de reconhecer o que é que os outros indivíduos 

sentem, conseguindo antecipar necessidades e preocupações nos mesmos; e (5) as 

competências sociais, por fim, dizem respeito à capacidade de gerir as emoções em 

relacionamentos, sabendo negociar, persuadir, cooperar com a equipa, acompanhada 

com uma leitura correta das diferentes situações sociais (Goleman, 1998).  

Foi com base num modelo misto que Rego e Fernandes (2005) desenvolveram e 

validaram o instrumento de medida da IE que utilizamos neste estudo. 

2.2.3.2 Medidas de inteligência emocional 

A análise da literatura permite notar a existência de distintos métodos e 

instrumentos de medida da IE (e.g., Bar-On, 1996, 2006; Burrus, Betancourt, Holtzman, 

Minsky, MacCann & Roberts, 2012; Ciarrochi, Chan & Caputi, 2000; Davies, Stankov 

& Roberts, 1998; Dawda & Hart, 2000; Goleman, 1999; Goleman et al., 2002; Mayer et 

al., 2000a, 2000b; Mayer & Salovey, 1997; Schutte, Mallouff, Hall & Haggerty, 

Cooper, Golden, Dornheim, 1998; Tapia, 2001; Wong & Law, 2002). Todavia, não há 

consenso entre os investigadores acerca de qual o melhor método (Dulewicz & Higgs, 

2000). 

Existem variadas escalas de medida da IE que se diferenciam de acordo com a 

forma como definem a IE e a abordagem de medição que empregam. Tal como 

argumentam Salovey et al. (2001b: 289): “existe bastante convergência entre os 
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investigadores acerca do que é a inteligência emocional – um conjunto de competências 

que engloba a avaliação e a expressão de emoções, o uso das emoções para facilitar as 

atividades cognitivas, o conhecimento acerca das emoções e a regulação das emoções e 

a regulação das emoções. Há, todavia, menos consenso acerca de qual o melhor método 

para medi-la”. 

De uma forma geral, pode-se dizer que existem três tipos de medidas: os 

questionários de auto-descrição, que determinam as crenças dos próprios indivíduos 

acerca das suas competências da IE; os testes de competências importantes para a IE; e 

o método dos informadores, no qual é solicitado a observadores que posicionem um 

determinado indivíduo relativamente a algumas afirmações (Mayer et al., 2000b; 

Mayer, Caruso & Salovey, 2000c) (vide Quadro 2.13). 

 

QUADRO 2.13 – Testes de medida mais comum de inteligência emocional e respetivas dimensões. 

Testes de Competências Questionários de auto-descrição Método dos informadores 

Mayer-Salovey-Caruso 
Emotional Intelligence Test 

Bar-On EQi EQ-Map 
Emotional Competence 

Inventory - ECI 
Perceção emocional 

Identificação de emoções em 
faces, em desenhos, em 

peças musicais, em histórias; 
 

Facilitação emocional 
Tradução de sentimentos 
(sinestesia), utilização de 

emoções para julgar; 
 

Compreensão emocional 
Definição de emoções, 

estados emocionais 
complexos, transições 

emocionais, perspetivas 
emocionais; 

 

Gestão das emoções 
Gestão das próprias 
emoções, gestão das 
emoções dos outros; 

Intrapessoal 
Auto-consciência 

emocional, 
assertividade, 

auto-actualização, 
independência; 

 

Interpessoal 
Empatia, relações 

interpessoais, 
responsabilidade 

social; 
 

Gestão de stress 
Resolução de 
problemas, 

flexibilidade, 
testes de 
realidade; 

 

Adaptabilidade 
Tolerância ao 

stress, o controlo 
de impulsos; 

 

Disposição geral 
Felicidade, 
otimismo; 

Ambiente corrente 
Pressões do dia a dia, 
nível de satisfação de 

vida; 
 

Alfabetização emocional 
Auto-consciência 

emocional, expressão 
emocional, consciência 
emocional dos outros; 

 

Competências da 
inteligência emocional 

Criatividade, 
intencionalidade, 

elasticidade, conexões 
interpessoais, 

descontentamento 
presumido; 

 

Valores e atitudes da 
inteligência emocional 
Perspetiva, compaixão, 

poder integração pessoal; 
 

Resultados 
Saúde geral, qualidade de 

vida, quociente de 
relações, performance 

otimizada; 

Auto-consciência 
Auto-consciência emocional, 
auto-avaliação precisa, auto-

confiança; 
 

Consciência social 
Empatia, conscienciosidade 

organizacional, orientação para 
o serviço; 

 

Auto-gestão 
Auto-controlo, confiança, 

conscienciosidade, 
adaptabilidade, orientação para 

os objetivos, iniciativa; 
 

Competências sociais 
Desenvolvimento dos outros, 

liderança, influência, 
comunicação, gestão do 

conflito, construção de laços, 
trabalho em equipa; 

Fonte: Adaptado de Salovey et al. (2000: 322); Cunha et al. (2007b: 138). 
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Nos testes de competências, o indivíduo é induzido a desempenhar diversas 

tarefas, entre as quais a resolução de problemas que implicam/pressupõem haver uma 

resposta “correta” e, portanto, reveladora de mais elevada IE. Um exemplo ilustrativo é 

o MEIES – Multifactor Emotional Intelligence Scale (Mayer et al., 2000b). Entre as 

maiores dificuldades inerentes a estes testes estão a dificuldade de selecionar as tarefas 

mais pertinentes e a de determinar a resposta mais condizente com o conceito de IE. 

Nos questionários de autodescrição, os indivíduos são convidados a auto 

descreverem-se mediante as respostas a diversas afirmações. Exemplos ilustrativos são 

o EQ-i desenvolvido por Bar-On (1996), o instrumento sugerido por Wong e Law 

(2002) a partir da tetradimensionalização proposta por Mayer e Salovey (1997) e o Trait 

Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995). Presume-se que 

as pessoas denotam capacidades de auto-análise e de auto-conhecimento, mas há razões 

para supor a possibilidade de as pessoas perfilharem um auto-conceito desajustado. Por 

outro lado, em determinados casos, os indivíduos são confrontados com descritores 

potencialmente indutores de respostas enviesadas pela desejabilidade social. A título 

ilustrativo, é isso que pode ocorrer perante os itens “Não sou uma pessoa criativa” ou 

“Sou indiferente à felicidade dos outros”. Por conseguinte, algumas escalas 

autodescritivas podem refletir o autoconceito do indivíduo e/ou as suas perceções de 

desejabilidade – mas não a sua “real” IE. Importa, todavia, notar que o método 

comporta diversas vantagens, designadamente: (1) é de mais fácil aplicação; (2) permite 

recolher respostas de um maior número de respondentes; (3) e é mais barato. E cabe 

referir que diversas medidas desta natureza têm denotado consistências internas 

satisfatórias e validade preditiva assinalável (Salovey et al., 2001b). 

No método dos informadores, é solicitado a observadores (e.g., colegas de 

trabalho, superiores hierárquicos, colegas de turma) que posicionem um determinado 

indivíduo relativamente a algumas afirmações. Esta via tem a vantagem de evitar os 

enviesamentos potencialmente advenientes das auto-descrições (e.g., um indivíduo com 

fraca auto-consciência das suas emoções não terá auto-consciência para se descrever 

adequadamente nessa competência emocional). Mas comporta diversos riscos. Por 

exemplo, só é válida para comportamentos observáveis, pois as capacidades mentais, 

sendo intrínsecas ao próprio indivíduo, não podem ser acedidas desta forma. Alguns 

autores defendem que o método mede, fundamentalmente, a reputação de uma pessoa, e 
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não o que ela é efetivamente (Mayer et al., 2000b). Uma das fórmulas parcialmente 

inibitórias destes riscos consiste em recorrer à descrição multifontes, via, aliás, usada no 

Emotional Competence Inventory, desenvolvido por Boyatzis e Goleman no seio da 

Hay/McBer (1999). 

Importa referir, o instrumento de medida de IE desenvolvido por Rego e 

Fernandes (2005), validado para a população portuguesa, constituído por seis 

dimensões, para a aferir a IE, sendo elas: sensibilidade emocional, inclui a facilitação 

emocional do pensamento, a perceção e expressão de emoções e auto-consciência; 

empatia, relativos ao contágio emocional e à ‘sintonia’ do indivíduo com as pessoas 

com quem se relaciona; compreensão das emoções próprias, respeitam o grau em que 

o indivíduo compreende os seus sentimentos e emoções, assim como, as suas respetivas 

causas; auto-encorajamento, abarca itens relativos ao uso das emoções, da capacidade 

de um indivíduo se auto-motivar e encorajar; compreensão das emoções dos outros, 

corresponde em elevado grau à compreensão emocional, avaliação das emoções dos 

outros; e autocontrolo emocional, diz respeito ao grau em que o indivíduo é capaz de 

controlar as suas emoções em situações de forte carga emocional, assim como, à 

capacidade do indivíduo para se redirecionar e priorizar o pensamento com base em 

sentimentos e emoções associadas. 

Apesar da multiplicidade de estudos e de pontos de vista sobre este domínio, 

ainda compreende um conjunto de dúvidas e de ausência de consensos, relativamente à 

conceptualização do constructo, à sua capacidade preditiva e à forma de ser avaliada 

(Lam & Kirby, 2002; Landy, 2005; Zeidner & Olmick-Shemesh, 2010). Mais 

recentemente Côte (2014) alude que, existem duas formas mais frequentes de avaliação 

da IE: as medidas com base no desempenho/performance, são as mais comuns na 

investigação sobre inteligência, e avaliam o máximo desempenho que um indivíduo 

pode apresentar para a aptidão em causa, sendo a medida MSCEIT (Mayer-Caruso 

Emotional Intelligence Test) a mais usada pelos investigadores. No entanto, este tipo de 

medida levanta algumas questões relativamente à sua aplicabilidade, derivada das 

limitações conceptuais e empíricas que envolvem o constructo (Silva et al., 2010), 

nomeadamente, pelo facto de o sistema de pontuações se basear na concordância de 

respostas de uma grande amostra e no que é determinado por um conjunto de 

especialistas na área (Côté, 2014), pelos problemas a nível de validade externa e a 
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fidelidade que lhes está associada (Maul, 2012); e as medidas de auto-relato que, 

segundo Côté (2014), à semelhança do que acontece com as medidas deste tipo em 

geral, são suscetíveis às questões de desejabilidade social, e de sub ou sobrestimação 

dos valores de IE, bem como também apresentam dúvidas no que concerne à validade. 

2.2.4 Inteligência emocional e liderança 

Uma das áreas de maior riqueza teórica e empírica no domínio da IE tem sido a 

liderança. A disseminação da ideia de que as emoções podem ser um precioso auxiliar 

da razão rapidamente deu origem a um vasto interesse em responder à indagação: será 

que os líderes mais eficazes são também os mais inteligentes emocionalmente? 

Goleman, Boyatzis e Mckee (2003) falam-nos em domínios da IE, dizendo-nos que são 

quatro, a saber: autoconsciência, autogestão, consciência social e gestão das relações. 

Digamos que este é o terreno parcelar que o líder emocional terá de habitar. Metade 

desse terreno (os dois primeiros) compõe-se de competências pessoais, que 

determinam a autogestão da pessoa. A outra metade constitui-se pelas competências 

sociais, que determinam a gestão das relações entre o eu emocional e os outros. 

Clarificando, tomemos como exemplo o sistema circulatório do ser humano. O 

que está a acontecer no meu sistema não afeta o do meu vizinho. De forma alguma, não 

é isto, que acontece no capítulo das emoções. Nesta caso falamos em sistema aberto, 

porque as emoções interagem entre os diversos indivíduos. A minha alegria ou a minha 

tristeza provocam, ou podem provocar, estados semelhantes ou alterações do estado 

emocional àqueles que comigo lidam diariamente (Goleman et al., 2003). 

Esta lógica que coloca em lugar proeminente as características emocionais dos 

líderes e os respetivos efeitos sobre a eficácia da liderança foi igualmente apadrinhada 

por George (2000). Baseando-se em diversa literatura, o autor identificou cinco 

elementos essenciais da eficácia de liderança, tendo então partido para a deteção das 

competências emocionais de liderança necessárias para responder aos desafios 

concitados por tais elementos (vide Quadro 2.14). 

Nos interstícios da abordagem de George (2000) detetam-se os traços essenciais 

da liderança transformacional – um tema que tem vindo a concitar vasto interesse entre 

os investigadores e os gestores, especialmente por se presumir que está fortemente 

relacionado com a eficácia grupal e/ou organizacional. O tema fora anteriormente 
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tratado por Megerian e Sosik (1996) num artigo sugestivamente intitulado: “Um assunto 

do coração – inteligência emocional e liderança transformacional.” Aí, os autores 

procuraram identificar as relações entre as várias facetas da IE e quatro dimensões da 

LT (Cunha et al., 2007b): 

• Para que o líder exerça uma influência idealizada nos seus seguidores (sendo 

para eles um modelo de atuação), é importante que tenha auto-consciência das 

suas emoções e dos seus valores, demonstre fortes convicções nas suas crenças, 

e mantenha um elevado nível de autoconfiança. É igualmente fundamental que 

compreenda as necessidades emocionais das pessoas que com ele colaboram. 

• A motivação inspiracional pode ser facilitada se o líder for emocionalmente 

inteligente no que concerne ao otimismo, à confiança, e ao pendor entusiasmante 

mesmo perante os contratempos. A competência em ler as emoções dos seus 

colaboradores também podem auxiliá-lo a articular mais eficazmente uma visão 

apelativa. 

• Um dos modos mais eficazes de um líder proceder à estimulação intelectual 

dos seus seguidores é o criticismo construtivo. Para tal, é necessário que possua 

tato emocional para fazer críticas de um modo que não suscite reações 

defensivas e receios entre os visados. 

• A consideração individualizada pelos seus colaboradores implica que o líder 

compreenda os respetivos estados de espírito, seja empático, saiba ouvir, trate as 

pessoas como indivíduos idiossincráticos – i.e., com necessidades, capacidades e 

aspirações peculiares. 

A linha condutora de toda a argumentação até agora exposta parece ser a de que 

os estados de espírito dos líderes repercutem-se nos seus colaboradores e no 

desempenho do grupo ou organização (Cherniss & Goleman, 2001). Por isso, os líderes 

com elevados níveis de IE criam climas onde imperam a partilha, a confiança, níveis 

saudáveis de tomada de risco, aprendizagem proveitosa. Ao contrário, baixos níveis de 

IE produzem medo, ansiedade, inibição de arriscar, resistência à partilha de 

conhecimentos e experiência. Quando um líder está sob estados de espírito positivos, as 

pessoas em seu redor tendem a encarar a envolvente de um modo também positivo – 

tornando-se assim mais otimistas acerca do alcance dos objetivos, mais criativas, mais 
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eficientes na tomada de decisão, mais predispostas para ajudar os restantes membros 

organizacionais. 

 

QUADRO 2.14 – Elementos essenciais da eficácia de liderança e correspondentes competências 
emocionais dos líderes. 

Elementos essenciais (cinco) Competências emocionais dos líderes 

Desenvolvimento de um 
sentido coletivo acerca de 
objetivos/metas a alcançar 
(visão) e do modo como 
atingi-los 

• O líder pode usar as suas emoções para melhorar o processamento da 
informação acerca dos desafios, ameaças e oportunidades que se 
deparam à organização; 

• Sob estados de espírito positivos, o líder pode desenvolver maior 
pendor criativo, podendo gerar uma visão menos convencional, mais 
apelativa e mais desafiante do statu quo; 

• Avaliando o modo como os seus seguidores se sentem, 
compreendendo por que tais sentimentos existem, e influenciando as 
respetivas emoções, o líder pode torná-los mais recetivos e apoiantes 
da visão; 

Instilar nos outros o 
conhecimento e a 
apreciação da importância 
das atividades e 
comportamentos de 
trabalho 

• O líder necessita de assegurar que os colaboradores têm consciência 
dos problemas e das oportunidades que se deparam à organização; 

• Necessita, também, de lhes incutir a confiança suficiente para que se 
sintam capazes de lidar com tais problemas e oportunidades; 

Gerar e manter a 
excitação, o entusiasmo, a 
confiança, o otimismo e a 
cooperação 

• É importante que o líder descortine os sentimentos dos colaboradores, 
antecipe o modo como poderão reagir a determinadas circunstâncias e 
mudanças, compreenda se existem diferenças entre os sentimentos 
expressos e os efetivamente experimentados; 

• É também crucial que o líder denote pensamento construtivo, gere 
ideias criativas e procure soluções cooperativas de ganho-ganho; 

• É igualmente relevante que saiba desenvolver relações interpessoais 
de elevada qualidade; 

Encorajar a flexibilidade 
na tomada de decisão e na 
mudança 

• Recorrendo aos sinais emocionais, o líder é capaz de atender 
rapidamente às situações que exigem resposta célere; 

• Quando conhece e sabe gerir as suas emoções, o líder fica mais 
capacitado para abordar os problemas de modo flexível, considerar 
cenários e cursos de ação alternativos, evitar rigidez na tomada de 
decisão; 

• A inteligência emocional também o ajuda a identificar as relações 
entre os assuntos, facultando-lhe pistas acerca do modo como pode 
responder-lhe simultaneamente; 

Estabelecer e manter uma 
identidade organizacional 
significativa para os 
membros organizacionais 

• É importante que o líder instile valores importantes na cultura da 
organização – pois é através desta que as pessoas desenvolvem uma 
identidade coletiva embebida de significado; 

• Para tal, é importante que o líder seja capaz de identificar as 
necessidades emocionais dos seus seguidores – de modo que a cultura 
possa satisfazê-las; 

• Uma cultura embebida de emoções relevantes para as pessoas é uma 
cultura mais concitadora de entusiasmo e empenhamento; 

Fonte: Adaptado de Cunha et al. (2007b: 142); George (2000). 
 

Em suma: a IE transmite-se ao longo de uma organização “tal como a 

eletricidade através dos fios elétricos” (Goleman, Boyatzis & Mckee, 2001). Uma 
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indagação de grande relevância nesta matéria é a de se saber por que tais efeitos 

ocorrem. O contágio emocional parece servir como potencial fonte explicativa: as 

pessoas têm a tendência inconsciente para convergir emocionalmente quando 

interagem, isto é, para mimetizarem e sincronizarem expressões faciais, vocalizações, 

posturas e movimentos de outras pessoas (Kornman, Periasamy, Carlson & Brack, 

1999). 

Pese embora a escassez de pesquisas empíricas relacionando IE e eficácia de 

liderança, os dados disponíveis permitem supor que no mínimo, as emoções e a 

inteligência emocional merecem ser consideradas no domínio da liderança (George, 

2000). E há razões para pensar que a liderança transformacional, visionária e baseada 

em valores deve uma parcela da sua existência e efeitos às “qualidades” emocionais dos 

líderes (Yukl, 1999). 

2.2.5 Impactos e benefícios da inteligência emocional nas organizações 

Os estudos realizados por diversos autores concluem que a IE é considerada uma 

ferramenta importante no aumento da performance da eficácia das equipas. As 

competências da IE são consideradas um fator essencial para o alcance do sucesso no 

contexto de trabalho. Cada vez mais, o trabalho é uma tarefa de equipa que implica uma 

série de competências emocionais e relacionais, que podem determinar o êxito da 

organização (Cherniss, 2000; Caruso, Bienn, & Kornacki, 2006; Correia, Dimas & 

Lourenço, 2011; Jacobs, 2011). Estas características exigem aos colaboradores que 

sejam emocionalmente inteligentes, isto é, que utilizem as diferentes competências de 

IE, o que terá, previsivelmente, impacto direto no seu desempenho no trabalho 

(Goleman, 1998). 

De acordo com Law, Wong e Song (2004), acaba por ser intuitivo afirmar que a 

IE afeta a performance laboral, pois compreender e regular as próprias emoções, bem 

como as dos outros, são fatores que afetam o bem-estar intrapessoal e as relações 

interpessoais verificadas organizacionalmente. Similarmente Mayer e Salovey, (1997), 

ao sugerirem que as pessoas emocionalmente inteligentes seriam capazes de identificar 

os seus próprios estados emocionais e os dos outros, mostraram que seriam mais 

capazes de se integrarem em grupos, de cooperarem e de controlarem certas condutas, 

com vista ao sucesso organizacional, identificando-se assim o poder benéfico no 
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contexto organizacional da IE. Os indivíduos emocionalmente inteligentes possuem 

condições para serem bons líderes. Ao referirmo-nos a estes indivíduos não se está a 

afirmar que estes impõem as suas ideias aos outros, mas sim que apenas os conduzem à 

aceitação do seu ponto de vista, mesmo que estes não estejam inicialmente de acordo 

(Turnipseed & Vandewaa, 2012). A IE permite ainda o desenvolvimento da criatividade 

inovadora, que tem como resultado, a ajuda no desempenho dos sujeitos relativamente à 

melhoria do trabalho. Para além disso, a grande importância no processo de realização 

do trabalho é a facilitação da comunicação dentro da organização, sendo que esta é 

também uma função da IE (Newman, Joseph & MacCann, 2010). 

 Conforme Chun, Litzky, Sosik, Bechtold e Godshalk (2010), um indivíduo 

emocionalmente inteligente é preferencialmente capaz de: (a) percecionar a reconhecer 

as suas próprias emoções; (b) ser sensível às emoções dos outros e predizer as suas 

respostas emocionais; (c) controlar as suas emoções para não perder o temperamento e 

regulação dessas de forma a se adaptar às exigências situacionais; (d) usar as emoções 

direcionando-as para atividades construtivas e objetivos pessoais. Por isso, as emoções 

estão assim longe de ser irrelevantes, e tem impacto no desempenho e nos resultados 

dos indivíduos (Cook, Bay, Visser, Myburgh & Njoroge, 2011). 

 Na revisão de literatura são diversos os autores que referem os benefícios da IE 

nas organizações, tanto a nível do ambiente laboral, da performance, como na melhoria 

das relações interpessoais, entre outras variáveis (Newman et al., 2010). E, desde a 

perspetiva sob IE de Goleman que a consciência sobre essa, se tornou num benefício 

positivo tanto para indivíduos como para organizações (Braidfoot & Swanson, 2013). 

Ao nível do ambiente laboral, temos autores como Anbarasann e Mehta (2010), que 

citam diversos autores, que afirmaram que a IE desempenha um papel muito 

significativo no ambiente de trabalho. Para esses autores, um ambiente altamente 

turbulento e competitivo com diversas forças de trabalhos, como também referem que 

este tipo de inteligência, é mais eficaz para trabalhos típicos e situações em que as 

pessoas se encontram diariamente no trabalho. Além disso, Cook et al. (2011) referem 

diversos autores que afirmaram que a IE está relacionada com outros resultados de 

trabalho, como a satisfação no trabalho, estilos de resolução de conflitos e compromisso 

organizacional. 



Enquadramento Teórico_________________________________________________________________ 

66 

 Já Chun, Litzky, Sosik, Bechtold e Golshalk (2010) referem que várias revisões 

da literatura sobre IE notam que indivíduos emocionalmente inteligentes são geralmente 

bem-sucedidos nas relações interpessoais. Um indivíduo com altos níveis de IE tem 

maior capacidade de reconhecer como os outros se sentem ou podem sentir-se nas 

diversas situações, e usar a informação para promover relações confortáveis e 

construtivas, pela adequada regulação das suas próprias emoções (Mayer, Roberts & 

Barsade, 2008). Possuir esse tipo de inteligência é uma vantagem num contexto que 

requer muitas vezes comunicação interpessoal (Jordan & Lawrence, 2009). Demostrou-

se também, que este tipo de inteligência é relevante numa liderança eficaz e como 

característica, para se ser um grande líder (Cook et al., 2011). 

 Kangasharjo e Nikko (2009) referem que, atualmente existe um amplo acordo 

entre os investigadores, em primeiro lugar, que as emoções desempenham um papel 

importante nas organizações e, em segundo, que a racionalidade e emoções não são 

antítese uma da outra, mas relacionadas de diversas maneiras. Como Fiori (2009: 36) 

afirma: “ a capacidade de usar as emoções certas no lugar certo à hora certa é uma 

característica importante em indivíduos com alta IE.” 

Refira-se, ainda, que estudos acerca do desenvolvimento emocional dos grupos 

têm também sido desenvolvidos. Segundo Barsade (2002), os membros de um grupo, 

para além de partilharem alguns esquemas de processamento cognitivo da informação, 

assim como pensamentos, ideias e memórias, também partilham emoções e estados 

emocionais. Das suas pesquisas aflora a ideia, empiricamente apoiada, de que os 

indivíduos são “indutores ativos de estados emocionais” e que influenciam ativamente 

os julgamentos, as racionalizações e os comportamentos dos outros – podendo embora 

não ter consciência desse impacto. 

Druskat e Wolff (2001) também se debruçaram sobre a IE dos grupos, embora 

num plano não exatamente coincidente com o percorrido por Barsade. Os autores 

aduziram, entre outros argumentos, os seguintes: (a) as equipas emocionalmente 

inteligentes denotam níveis de desempenho superiores; (b) são conscientes das emoções 

individuais dos seus membros e aceitam regulá-las; (c) as equipas procuram 

constantemente feedback que lhes permitam ter “autoconsciência”; e (d) as equipas têm 

normas para se assegurarem de que estão conscientes das necessidades e preocupações 



_________________________________________________________________Enquadramento Teórico 

67 

das pessoas exteriores ao grupo e que usam essa consciência para desenvolverem 

relações com esses indivíduos e grupos. 

Numa visão sinóptica, a diversa evidência teórica e empírica produzida é 

reveladora do seguinte (Barling, Slater & Kelloway, 2000; Bono, Foldes, Vinson & 

Muros, 2007; Caruso, Mayer & Salovey, 2001; Correia et al., 2011; Goleman, 1998, 

1999, 2000, 2010; Gross, 2013; Jacobs, 2011; Kafetsios & Zampetakis, 2008; 

Mikolajczak, Tran, Brotheridge & Gross, 2012; Nelis, Quoidbach, Mikolajczak & 

Hansenne, 2009; Newman et al., 2010; Shahhosseini & Silong, 2013; Sy, Tram & 

O’Hara, 2006; Turnipseed & Vandewaa, 2012; Wong & Low, 2002; Woyciekoski & 

Hutz, 2008;): 

• Contrariamente ao paradigma tradicional, as emoções podem tornar o 

pensamento mais inteligente, e a inteligência pode permitir pensar e usar de 

modo mais apurado as emoções. É esta possibilidade cruzada que define a IE; 

• A IE parece representar a pedra angular para melhores desempenhos – incluindo 

a eficácia dos líderes; 

• É importante que um líder tenha competências emocionais diversificadas, 

combinando-as em diferentes configurações consoante as situações que se lhe 

deparam. No caso de não deter determinadas competências, deve rodear-se das 

pessoas que as possuam; 

• Os efeitos positivos que têm vindo a ser apontados à liderança 

‘transformacional’ podem ser explicados, em medida considerável, pelas 

competências emocionais que os líderes denotam. São estas que suportam a 

articulação da visão, a consideração dos colaboradores, a criatividade no 

processo decisório, a gestão construtiva dos conflitos e a interação frutuosa dos 

membros da equipa. 

• As competências técnicas e as cognitivas são importantes para a eficácia dos 

líderes, mas a condição sine qua non é a IE: sem ela, uma pessoa pode ter a 

melhor instrução do mundo, um pensamento incisivo e analítico, e um 

interminável alfobre de brilhantes ideias, mas não será um grande líder; 

• A IE é uma espécie de portfolio de atributos pessoais composto por auto-

consciência, auto-gestão, consciência social e competências sociais, cada qual 

com suas competências específicas; 



Enquadramento Teórico_________________________________________________________________ 

68 

• A relevância da IE na eficácia aumenta à medida que se sobe na hierarquia; 

• Apesar de haver uma componente genética na IE, ela também pode ser adquirida 

ao longo da vida. Por conseguinte, os líderes podem adquirir certas 

competências emocionais através da experiência e da formação. Por exemplo, 

podem aprender a ser mais proficientes na comunicação interpessoal – incluindo 

a competência em “saber ouvir”. 

2.3 CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO 

“O capital psicológico positivo é um estado psicológico de 

desenvolvimento positivo que é caracterizado por: (1) ter 

confiança (auto-eficácia) utilizando o esforço necessário de 

forma a ser bem sucedido nas tarefas desafiantes; fazer 

atribuições positivas (otimismo) acerca do sucesso presente e 

futuro; (3) ser persistente para alcançar os objetivos e, quando 

necessário, redirecionar caminhos para alcançar as metas 

(esperança) obtendo sucesso; (4) quando estiverem rodeados 

de problemas e adversidades, devem apoiar-se e não 

desistirem (resiliência) para alcançarem o sucesso.” 

Luthans, Youssef e Avolio (2007b: 3) 

 

2.3.1 Raízes do constructo - capital psicológico positivo 

Desde os seus primórdios, a maioria das investigações na área da Psicologia 

focaram-se no estudo dos aspetos negativos e nas patologias dos indivíduos, 

negligenciando uma abordagem positiva dos comportamentos (Luthans, 2002; Avey, 

Richmond & Nixon, 2012a). Seligman e Czikszentmihalyi (2000) começaram então, a 

focar-se naquilo que está certo e é bom nas pessoas em vez de se preocuparem com o 

que está errado e é disfuncional nelas, destacando a necessidade de investigação sobre 

aspetos como, por exemplo, a esperança, a criatividade, a coragem, entre outros.  

Esta falta de estudos centrados nos aspetos positivos e virtudes dos seres 

humanos deve-se, sobretudo, a fatores históricos relacionados com o pensamento 

dominante na psicologia (Seligman, 2002). Antes da II Guerra Mundial a Psicologia 

tinha como missão curar as doenças mentais, tornar a vida das pessoas mais produtiva e 
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feliz, e identificar e criar talentos. Todavia, após a guerra, as pesquisas e o atendimento 

clínico centraram-se na “reparação” dos danos e prejuízos provocados pelas patologias 

(Seligman, 2002). É ao perceber que a Psicologia deveria possibilitar muito mais do que 

reparar o que está errado, que Seligman (1998) inicia o movimento da psicologia 

positiva, que segundo este, a psicologia não deve estar restringida apenas a refazer o 

que está errado mas, igualmente, procurar desenvolver as qualidades positivas, 

fomentado e sustentando o que existe de melhor nos indivíduos (Seligman, 2002).  

Nos anos que se seguiram à intervenção de Seligman (1998) sobre a necessidade 

de mudança do paradigma da Psicologia, assistiu-se a uma grande expansão de 

pesquisas enquadradas na psicologia positiva (Snyder & Lopez, 2009), estando este 

movimento em pleno processo de crescimento. Esta expansão possibilitou uma 

reavaliação das potencialidades e virtudes humanas por meio do estudo das condições e 

processos que contribuem para a prosperidade individual e coletiva. De acordo com 

Seligman (1998) o amor, o trabalho e a parentalidade constituem os três grandes 

domínios da vida. No campo da investigação da psicologia positiva, Seligman (2008) 

identifica três importantes pilares: (1) a experiência subjetiva; (2) as características 

individuais integrando as forças pessoais e virtudes; e (3) as instituições e comunidades. 

Os investigadores do comportamento organizacional começam, então, a 

interessar-se e a estudar as características que permitem uma relação mais positiva entre 

as organizações e os seus colaboradores. Começaram a desenvolver uma nova corrente 

de estudos, que se prende com estudos organizacionais positivos e que, comum à 

psicologia positiva, trabalham conceitos como: coragem, esperança, otimismo, 

resiliência, criatividade, energia, emoções positivas, confiança, cidadania, sabedoria 

(Salanova, Martinez & Llones, 2004). 

2.3.1.1 Capital humano, social e psicológico 

Durante muito tempo e tradicionalmente, as organizações tinham a sua atenção 

centrada nas questões relacionadas com o capital económico, ou seja, com os ativos 

financeiros e bens tangíveis ao dispor das organizações. Contudo, há muito que estes 

perceberam que concentrar e acumular mais este tipo de recursos, outrora considerados 

vitais para o sucesso da organização, já provou ser insuficiente para alcançar fontes 

sustentáveis de vantagem competitiva (Luthans, Youssef & Avolio, 2007b). Por este 
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motivo, Luthans, Luthans e Luthans (2004) referem que, para além da importância dos 

bens tangíveis e dos recursos físicos, um investimento em capital humano e social 

parece ser um fator chave para o sucesso sustentado no desempenho da organização. 

Segundo Luthans e Youssef (2004), o capital humano é normalmente igualado a 

conhecimento, competências, habilidades e experiencias ou conhecimento tácito. Já o 

capital social diz respeito, às relações inter-pessoais, inter-grupais e inter-

organizacionais, redes e conexões, assim como, a dinâmica cultural, estrutura social e 

grupos subjacentes. Na definição de Larson e Luthans (2006), entende-se por capital 

social o valor das relações entre as pessoas e o valor de diferentes redes individuais 

desenvolvidas ao longo do tempo. O capital social está incorporado nos indivíduos e nas 

suas redes e relações com os outros. Porém, apesar do reconhecimento de que o capital 

humano e social podem ter um contributo importante para a vantagem competitiva das 

organizações, a maioria das organizações de hoje não esta a utilizar o potencial 

completo dos seus recursos humanos (Luthans et al., 2007b). 

Um estudo desenvolvido por Larson e Luthans (2006), sugere que, para retirar 

toda a vantagem do valor potencial e impacto dos recursos humanos, as organizações 

tem de investir e desenvolver as três formas de avaliar os recursos humanos – capital 

humano, social e psicológico. 

É neste contexto que Luthans et al. (2007b) propõem uma nova abordagem para 

ganhar vantagem competitiva baseada no investimento, alavancagem, desenvolvimento 

e gestão do capital psicológico positivo (PsyCap) dos indivíduos nas organizações. Para 

os autores citados, o PsyCap é algo que “vai para além” da teoria e investigação 

existente sobre o capital humano e social. Enquanto o capital humano representa “o que 

sabemos” e o capital social “quem conhecemos”, segundo Larson e Luthans (2006), o 

PsyCap “inclui conhecimento, capacidades e experiências”, ou seja “quem somos” e 

“quem nos tornamos”. 

Enquanto a importância do capital humano e social é amplamente reconhecida, a 

importância do capital psicológico, como forma de valorizar e gerir os recursos 

humanos, esta agora a emergir. Contudo, conforme referem Luthans et al. (2004), 

“quem somos” pode ser tão importante como “o que sabemos”, “quem conhecemos” e 

“o que possuímos”. É por este motivo que Luthans et al. (2007b) sugerem que, perante 

os desafios com que as organizações de hoje se deparam, integrar de forma sinergética 
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capital económico, humano, social e psicológico, é essencial para capitalizar os recursos 

nas organizações (vide Figura 2.6). 

 
Fonte: Adaptado de Luthans et al. (2004). 

FIGURA 2.6 – Capital económico, humano, social e psicológico. 
 

Tendo por base o desenvolvimento do capital humano e gestão de desempenho 

nas organizações, esta metodologia incide sobre o desenvolvimento e melhoria do 

PsyCap dos indivíduos no seio das organizações. Ou seja, não é mais do que trabalhar 

para melhorar as capacidades psicológicas das pessoas que têm influência no seu 

desempenho dentro da organização (Luthans & Youssef, 2004). 

2.3.2 Conceito de capital psicológico positivo 

Ao longo dos últimos anos, e sobretudo após a publicação de um artigo por parte 

de Seligman e Czikszentmihalyi (2000), a psicologia positiva, focada nas 

potencialidades do ser Humano, tem vindo a ganhar maior notoriedade. Este paradigma 

abrange, igualmente, o mundo organizacional, enfatizando a necessidade de potenciar as 

capacidades psicológicas dos colaboradores, com o intuito de maximizar a sua 

performance laboral (Avey, Reichard, Luthans & Mhatre, 2011; Avey, Wernsing & 

Mhatre, 2008c; Luthans, Avey, Avolio, Norman & Combs, 2006a; Luthans, Norman, 

Avolio & Avey, 2008b; Warner, 2008). 

Sheldon e King (2001) consideram o movimento da psicologia positiva como 

um esforço de conduzir os psicólogos contemporâneos a adotarem uma postura mais 

aberta e capaz de considerar as motivações e as capacidades humanas. Segundo esta 

perspetiva, a psicologia positiva procura modificar velhos paradigmas em novas 

faculdades de compreensão de fenómenos psicológicos como a felicidade, o otimismo, 

o altruísmo, a esperança, a alegria, a satisfação e outras preocupações humanas tão 
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importantes para a pesquisa como a depressão, a ansiedade, a angústia e a 

agressividade. Lopes, Cunha e Palma (2006) e Marujo, Neto, Caetano e Rivero (2007) 

entendem a Psicologia Positiva como um complemento da corrente principal da 

Psicologia, que procura compreender como, porquê e em que condições o 

comportamento positivo floresce. Neste sentido, a necessidade de uma nova postura de 

discussão e investigação começa a sentir-se e parte de dentro das organizações 

(Cameron, Bright, & Caza, 2004). A investigação nesta área propõe uma conexão entre 

o comportamento positivo, a liderança corporativa e o desempenho organizacional e 

essa pesquisa já é, em certa medida, uma consequência do movimento organizacional 

positivo (Cameron et al., 2004). 

A implementação de constructos positivos em contexto organizacional é 

denominado comportamento organizacional positivo (COP), definindo-o Luthans 

como “o estudo e aplicação das capacidades e forças psicológicas positivamente 

orientadas que podem ser medidas, desenvolvidas e eficazmente geridas para 

incrementar o desempenho no trabalho” (Palma, Cunha e Lopes, 2007: 95). 

Segundo Larson e Luthans (2006), existe um conjunto de premissas, que devem 

ser respeitadas, se um constructo pretende integrar o COP: (a) demonstrar claramente, 

que possui uma índole positiva; (b) ter uma base científica; (c) possuir características 

singulares, no que ao meio organizacional diz respeito; (d) apresentar capacidade de 

desenvolvimento ao longo do tempo, state-like, sendo passível de ser modificada e 

aprimorada; e (e) afetar positivamente o rendimento laboral. 

Embora, a psicologia positiva não focasse as suas atenções na aplicação da 

psicologia às organizações e à gestão dos recursos humanos, muitos investigadores 

consideravam que as suas conclusões eram requisitos essenciais para a aplicação da 

positividade ao ambiente organizacional. Assim, a psicologia positiva estimulou a 

criação de dois movimentos paralelos mas complementares entre si, que apoiavam a 

positividade e a gestão baseada nas forças da organização: Positive Organizational 

Scholarship (POS) e o Positive Organizational Behavior (POB) (Page & Donohue, 

2004; Luthans et al., 2007b). 

O POS defende que as características organizacionais positivas podem melhorar 

a sobrevivência e a eficácia organizacional em tempos de crise e em condições adversas, 

procurando compreender os processos e os estados positivos no contexto 
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organizacional, assim como as dinâmicas e os resultados a eles associados (Cameron, 

Dutton & Quinn, 2003; Luthans & Youssef, 2004; Luthans et al., 2007a). O seu campo 

de interesse foca-se em aspetos de dinâmica organizacional que são tipicamente 

descritos por expressões como excelência, sucesso, resiliência ou virtuosismo. Esta 

abordagem representa uma perspetiva que no seu domínio de estudo tem em atenção os 

elementos facilitadores (processos, capacidades, estruturas e métodos), os motivadores 

(altruísmo, contribuição desinteressada) e os efeitos (vitalidade, estimulação, relações 

de qualidade elevada) (Bakker, Schaufeli, Leiter & Taris, 2008; Cameron & Spreitzer, 

2012; Luthans & Avolio, 2009; Wright & Quick, 2009a). 

O POB estuda as forças e capacidades psicológicas positivas dos recursos 

humanos, que possam ser medidas, desenvolvidas e geridas, no sentido da melhoria do 

desempenho organizacional, analisando os estados psicológicos que podem resultar 

numa melhoria da performance da organização (Luthans, Avolio, Walumbwa & Li, 

2005; Luthans & Youssef, 2004, 2007; Luthans et al., 2007a; Nelson & Cooper, 2007; 

Ramlall, 2008). Esta abordagem emerge para dar resposta às questões que se colocam 

ao estudo daquilo que funciona bem nas organizações. O que é concretizado mediante a 

identificação das capacidades existentes nos indivíduos suscetíveis de produzir 

resiliência e capacidade de recuperação, potenciar a vitalidade, e cultivar indivíduos 

extraordinários. O seu enfoque concretiza-se a nível micro, ao potenciar o 

desenvolvimento do potencial individual e das características que podem facilitar essa 

concretização; e, a nível macro, na promoção de práticas de elevado rendimento que 

promovam um contexto organizacional positivo onde os traços positivos possam ser 

selecionados, os estados positivos possam ser geridos e desenvolvidos e, os 

comportamentos positivos exibidos, recompensados e promovidos (Bakker et al., 2008; 

Luthans & Youssef, 2007; Wright & Quick, 2009b; Youssef & Luthans, 2007). 

As principais diferenças entre estas duas abordagens prendem-se com o facto de 

o POS lidar com componentes que não podem ser suscetíveis de serem desenvolvidas e 

podem não ter impacto na performance organizacional, enquanto que para o POB estes 

dois critérios são essenciais. O POS centra-se ao nível organizacional enquanto o POB 

concentra-se a um nível individual (Luthans et al., 2007a). 

Apesar da definição de POB parecer incorporar diversos conceitos do 

comportamento organizacional, para uma capacidade psicológica ser incluída na 
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conceção de POB é necessário que responda a alguns critérios: (1) ser positivamente 

orientada; (2) ser baseada na teoria e na investigação; (3) ser mensurável; (4) ser 

suscetível de desenvolvimento e melhoria; e (5) ter um impacto demonstrado na 

melhoria do desempenho no contexto organizacional (Luthans & Avolio, 2009; Luthans 

et al., 2007a) (vide Quadro 2.15).  

 

QUADRO 2.15 – Resumo dos critérios POB. 

Critérios Descrição 

Foco Positivo A capacidade psicológica tem de ter natureza positiva (de acordo com 
as definições existentes na literatura da psicologia positiva). 
Procura-se com este critério reconhecer e enfatizar o poder que a 
positividade pode ter no contexto organizacional. 

Baseada na teoria e 
investigação 

O POB compromete-se com uma abordagem científica para inclusão e 
acumulação de um corpo de conhecimento sustentável e com impacto 
para a liderança, para o desenvolvimento dos recursos humanos e para 
o desempenho. A inclusão deste critério permite assegurar que se esta 
a trabalhar numa teoria que contribui ao longo do tempo para o 
crescimento sustentável e melhoria do desempenho das organizações. 

Mensurável A questão da medição sempre foi o ponto central da investigação e 
aplicação científica de qualquer teoria. 
Para ter inclusão no POB, e necessário que existam instrumentos 
validos e fiáveis de medição da capacidade psicológica em questão. 

Suscetível de 
desenvolvimento 

O movimento da psicologia positiva esta repleto de traços de carácter e 
virtudes que tem impacto demonstrado na performance organizacional. 
Mas estes traços de personalidade tendem a exibir uma estabilidade 
considerável ao longo do tempo, o que torna difícil o seu 
desenvolvimento. O que se propõe com este critério e a inclusão de 
estados (não traços) de personalidade maleáveis, suscetíveis de 
desenvolvimento e melhoria. 
Este critério e apontado como fator diferenciador desta abordagem 
face a um conjunto de conceções positivas existentes no domínio do 
comportamento organizacional. 

Impacto na performance E fundamental que a capacidade psicológica tenha claro e significativo 
impacto no desempenho dos indivíduos no contexto organizacional. 
Tendo em conta que nesta teoria apenas devem ser incluídas 
capacidades psicológicas suscetíveis de melhoria e desenvolvimento, 
tais capacidades podem ser geridas de forma a ter impacto positivo no 
desempenho dos indivíduos em contexto organizacional. 
Também este critério e apontado como fator distintivo desta 
abordagem relativamente a outras teorias existentes sobre a 
positividade aplicada ao comportamento organizacional. 

Fonte: Adaptado de Luthans e Avolio (2009); Luthans et al. (2007a). 
 

Com base nestes critérios o constructo foi denominado como PsyCap, 

definindo-o Luthans (2007b: 3) como “um estado psicológico de desenvolvimento 

positivo que é caracterizado por: (1) ter confiança (auto-eficácia) utilizando o esforço 

necessário de forma a ser bem sucedido nas tarefas desafiantes; fazer atribuições 
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positivas (otimismo) acerca do sucesso presente e futuro; (3) ser persistente para 

alcançar os objetivos e, quando necessário, redirecionar caminhos para alcançar as 

metas (esperança) obtendo sucesso; (4) quando estiverem rodeados de problemas e 

adversidades, devem apoiar-se e não desistirem (resiliência) para alcançarem o 

sucesso”, focando assim o constructo nestas quatro capacidades psicológicas, por serem 

as que melhor se coadunam com os critérios de POB (Luthans et al., 2006b; Youssef & 

Luthans, 2010) (vide Figura 2.7). 

 
FIGURA 2.7 – Génese do capital psicológico positivo. 

 

Estes quatro constructos constituem então a base nuclear do PsyCap que, quando 

presentes, podem alterar o clima organizacional e consequentemente o 

comprometimento e a performance. Dito de outra forma, a gestão do PsyCap pode 

canalizar forças e capacidades que se traduzem em resultados éticos, proveitosos, 

sustentáveis e que resultam em vantagem competitiva, no qual o indivíduo se apresenta 

bastante confiante para fazer o esforço necessário para ser bem-sucedido nas tarefas 

desafiantes, fazendo atribuições positivas acerca dos acontecimentos do presente e do 

futuro, manifestando perseverança em relação aos objetivos definidos, sendo capaz de 

fazer ajustes, se for necessário e revelando capacidade para recuperar das adversidades 

(Luthans et al., 2007b). Em suma, o PsyCap refere-se ao estudo e à aplicação das forças 
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positivas orientadas para os pontos fortes e para as capacidades psicológicas positivas 

dos seres humanos que podem ser medidas, desenvolvidas e eficazmente geridas para 

melhorar o desempenho individual e profissional (Luthans, 2002; Luthans & Youssef, 

2007; Luthans et al., 2007b; Mayer & Gavin, 2005). 

Vários investigadores explicam que as pessoas que possuem uma combinação 

saudável destas quatro características acreditam que podem enfrentar tarefas difíceis 

(eficácia) e que situações desafiadoras terão uma solução favorável (otimismo), são 

perseverantes e mudam de direção para alcançar os seus objetivos (esperança) e são 

capazes de tentar novamente e obter sucesso mesmo diante da adversidade (resiliência) 

(George, 2009; Huang & Luthans, 2014; Luthans, 2012; Luthans & Avolio, 2003; 

Luthans & Youssef, 2004; Rego & Cunha, 2009a; Shamir & Eilam, 2005). 

Luthans et al. (2008b) argumentam que o benefício de combinar estas 

capacidades num único constructo esta no facto de elas partilharem um recurso 

psicológico que permite aos indivíduos que possuem elevados níveis destas 

capacidades, ter desempenhos superiores e mais consistentes do que seria possível em 

indivíduos com elevados níveis de apenas uma destas capacidades. 

Por este motivo, o PsyCap é apresentado pelos seus autores e investigadores 

como um constructo de ordem superior que inclui capacidades psicológicas positivas 

centrais (Lopes et al., 2006) e que as organizações devem procurar desenvolver e no 

qual devem investir, de modo a melhor utilizar o desempenho dos seus colaboradores e 

a garantir um crescimento sustentável (Luthans et al., 2008b), sendo essência do 

PsyCap a capacidade preditiva e os efeitos que daí advêm em termos organizacionais 

(Youssef & Luthans, 2011). 

2.3.3 As dimensões do capital psicológico positivo 

Tendo em conta os vários critérios descritos anteriormente, as quatro 

capacidades psicológicas por serem as que melhor se coadunam com os critérios POB: 

auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência, para definir o constructo de PsyCap, 

apresentamos detalhadamente cada uma delas. 
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2.3.3.1 Auto-eficácia 

A auto-eficácia pode ser definida como uma “convicção individual... acerca das 

suas capacidades para mobilizar a motivação, os recursos cognitivos e os cursos de ação 

necessários para executar com sucesso uma tarefa específica num determinado 

contexto” (Luthans & Youssef, 2004: 153). Bandura (1997: 3) definiu esta dimensão 

como “as crenças de um indivíduo nas suas capacidades para organizar e executar as 

ações necessárias para produzir determinadas realizações”. Para Snyder e Lopez (2002), 

a autoeficácia refere-se à avaliação individual da forma como um indivíduo poderá 

desempenhar uma tarefa específica num cenário específico. A auto-eficácia está então 

relacionada com aquilo que acreditamos ser capazes de fazer, ou seja, não se traduz na 

própria competência para atuar, mas sim, na crença pessoal, naquilo que conseguimos 

fazer em determinadas circunstâncias com as competências que possuímos (Maddlux, 

2005). 

Luthans e Youssef (2004) indicam que a auto-eficácia é operacionalizada 

através da definição de objetivos estimulantes, auto-selecção de tarefas difíceis, auto-

motivação, mobilização de esforço para o alcance dos objetivos definidos e 

perseverança quando confrontado com obstáculos. Segundo estes autores, os indivíduos 

menos auto-confiantes estão menos propensos a desesperar, falhar e perder a auto-

confiança quando confrontados com um feedback negativo, com desaprovação social, 

com obstáculos ou qualquer outro tipo de adversidades e contrariedades que possam 

surgir. Por outro lado, os indivíduos auto-confiantes aplicam as suas capacidades na 

concretização dos seus objetivos. 

Luthans et al. (2007a) indicam cinco traços característicos dos indivíduos auto-

eficazes: (1) definem para si próprios objetivos elevados e tarefas difíceis; (2) gostam de 

novos desafios e normalmente são bem sucedidos quando confrontados com eles; (3) 

são altamente motivados; (4) investem o esforço necessário para alcançar os seus 

objetivos; e (5) são perseverantes quando confrontados com obstáculos. 

Bandura (1997) refere que a auto-eficácia é determinante na decisão de executar 

um comportamento, no esforço despendido e na persistência com que se enfrentam os 

obstáculos. Os colaboradores que têm uma perceção de si próprios como muito eficazes 

são aqueles cujo impacto no desempenho da organização é mais relevante, uma vez que 

vão estimular esforços que produzem bons resultados. 
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A abordagem mais eficiente para desenvolver a auto-eficácia e a confiança dos 

colaboradores é permitir que eles tenham sucesso. O sucesso aumenta a confiança dos 

colaboradores nas suas capacidades para alcançar as tarefas específicas inerentes aos 

seus trabalhos. No entanto, para que os colaboradores alcancem este sucesso necessitam 

de ter objetivos que sejam estimulantes, mas também alcançáveis, concretos, específicos 

e próximos. Outra forma de aumentar a auto-eficácia é usar a persuasão social, o 

feedback positivo e o encorajamento. Luthans e Youssef (2004) e Cunha et al., (2007a) 

sublinham que as pessoas auto-confiantes normalmente fazem escolhas positivas, 

esforçam-se mais por alcançar os seus objetivos, selecionam tarefas desafiantes, são 

mais persistentes, apresentam pensamentos positivos de forma mais frequente e 

adaptam-se mais às situações indutoras de stress. Mas a questão não é unicamente 

possuir ou não determinadas capacidades, a pessoa tem de acreditar que as possui. 

2.3.2.2 Esperança 

Esta dimensão é usada nas conversas do dia-a-dia quando falamos de desejos 

(“eu espero conseguir fazer isto”) ou quando temos dúvidas (“eu espero que isto 

resulte”). Apesar destas expressões casuais de esperança serem abundantes na 

linguagem, quando a analisamos como constructo positivo, ela tem um significado mais 

preciso (Larson & Luthans, 2006). Avey, Luthans e Youssef (2010c: 3) referem que “a 

esperança é definida como um estado motivacional positivo, baseado num sentido de 

sucesso interativo, tanto a nível da energia direcionada para os objetivos, como a nível 

dos planos para alcançar esses objetivos.” Desta definição, a esperança pode ser 

encarada como a vontade de vencer ou a maneira para o conseguir (Larson & Luthans, 

2006). 

No âmbito do PsyCap a definição de esperança é desenhada a partir do trabalho 

de Robert Snyder, que nos diz que esta é um estado cognitivo ou de pensamento através 

do qual um indivíduo é capaz de estabelecer expectativas e objetivos estimulantes (mas 

realistas), e procura atingi-los através da sua auto-determinação, energia e perceção de 

controlo interno. As pessoas com elevados níveis de esperança são capazes de gerar 

caminhos alternativos para os objetivos que determinam quando surgem obstáculos ou 

impedimentos aos inicialmente traçados (Luthans et al., 2007b; Rego et al., 2014b). 
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Snyder e Lopez. (2002) definiram-na como um estado motivacional positivo que 

é baseado num sentido de sucesso interativo, tanto ao nível da energia direcionada para 

os objetivos como ao nível dos planos para alcançar esses objetivos. Desta definição, a 

esperança pode ser encarada como uma vontade de vencer. Esta corresponde à força 

motivacional que mantém o indivíduo com energia para alcançar o objetivo, sendo 

extremamente necessária para que estes objetivos sejam alcançados com sucesso. Já a 

maneira para conseguir alcançar o sucesso corresponde ao pensamento alternativo para 

os caminhos usados para atingir os objetivos (Larson & Luthans, 2006). As pessoas que 

têm esperança são motivadas pela sensação de terem a capacidade para desenvolver 

maneiras para alcançar as metas que pretendem, tendo a capacidade para gerar 

caminhos alternativos, se os caminhos originais não resultarem ou forem bloqueados. 

Para os indivíduos com frágeis níveis de esperança, os caminhos de pensamento são 

mais difíceis; o plano principal não é bem articulado e os caminhos alternativos não 

estão estabelecidos (Larson & Luthans, 2006; Luthans et al., 2004). Snyder (1995) 

afirma mesmo que as pessoas com elevada esperança abordam determinado objetivo 

com um estado emocional positivo, um sentido de desafio e um pensamento no sucesso, 

enquanto que as pessoas com baixa esperança tendem a defrontar esse mesmo objetivo 

com um estado emocional negativo e um pensamento no fracasso. 

Para Cunha et al. (2007a), quando falamos de esperança referimo-nos a um 

conceito que projeta o indivíduo num futuro auspicioso, um processo que reflete a 

convicção de que um objetivo é alcançável e que podem ser definidos planos para tornar 

esse objetivo realizável. Peterson e Luthans (2002) sublinham que o caminho nem 

sempre é linear, ou seja, apesar de um colaborador de uma empresa conseguir pensar 

em diferentes formas de alcançar um objetivo, se não se sentir motivado para alcançar 

essas alternativas, presumivelmente não terá sucesso. Ao contrário, se um indivíduo, 

apesar de se encontrar muito motivado para conseguir um objetivo, não conseguir 

encontrar métodos para o alcançar efetivamente, provavelmente também não terá 

sucesso. 

Para desenvolver então a esperança, é necessário enriquecer os objetivos e as 

ações de cada colaborador numa organização. O estabelecimento de objetivos claros, 

específicos, realistas e individuais é fundamental para a criação de metas através das 

quais as pessoas podem dirigir as suas ações e os seus caminhos (Luthans & Youssef, 
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2004; Rego et al., 2014b). Uma forma de conseguir aumentar a esperança consiste em 

transformar os objetivos a longo prazo, complexos e difíceis, em subjetivos que podem 

ser geridos. Desta forma os indivíduos podem experimentar progressos graduais e 

pequenas vitórias. Para desenvolver a esperança através de ações é necessário que os 

indivíduos participem nas atividades e se vejam no controlo de si próprios no presente e 

no futuro. Quando os gestores demonstram confiança nos seus colaboradores e lhes 

mostram que sabem que eles irão ser bem-sucedidos, isso provoca-lhes sensações 

agradáveis de esperança, enriquecendo o seu sentido de ação e auto-controlo (Rego et 

al., 2014b). 

As organizações necessitam de induzir nos seus membros o entusiasmo 

necessário para enfrentar as múltiplas dificuldades, enriquecendo a lista de caminhos 

alternativos para alcançar os objetivos e aumentando a sua abertura e eficiência durante 

as alturas de mudança e incerteza. Outra possibilidade é a preparação mental, na qual os 

membros da organização antecipam possíveis obstáculos e constroem mentalmente 

caminhos alternativos para ultrapassar essas barreiras. Eles devem aprender “quando” e 

“como” devem estabelecer novos caminhos para atingir os objetivos, quando se 

encontram barreiras absolutas ao alcance dos objetivos iniciais, evitar enganos e falsas 

esperanças (Luthans & Youssef, 2004). 

Estudos nesta dimensão indicam que relações positivas entre a esperança dos 

colaboradores, a sua performance e as suas atitudes no local de trabalho, por sua vez, 

promove a criatividade ajudando-os a experimentar estados afetivos positivos (Rego & 

Cunha, 2008, 2009a; Rego, Machado, Leal & Cunha, 2009a; Rego, Ribeiro & Cunha, 

2010; Rego et al., 2014b; Rego, Souto & Cunha, 2009b; Youssef & Luthans, 2007). 

Contudo, a solução não é promover apenas estados de afeto positivo e remover todos os 

negativos, a solução é incentivar relações de alta positividade (Fredrickson, 2008; Rego 

et al., 2012). 

2.3.3.3 Otimismo 

Os conceitos de otimismo e pessimismo referem-se às expectativas das pessoas 

em relação ao futuro. “A tendência para o positivo, a expectativa da obtenção de bons 

resultados e a explicação atribuída aos eventos negativos caracterizam, de forma geral, o 

otimismo, detetado em áreas da vida tão distintas como a saúde, a realização 
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profissional ou académica, as relações interpessoais e a segurança” (Mónico, 2010: 72). 

Um indivíduo otimista espera eventos positivos e desejáveis no futuro; um pessimista 

tem constantes pensamentos negativos e está convencido de que irão acontecer 

situações indesejáveis (Luthans et al., 2007b). Snyder (1995) afirma que o otimismo é 

um resultado esperado positivo e é definido como uma expectativa generalizada de que 

vão acontecer realidades boas e desejáveis. Avey et al. (2010c: 3) referem sobre 

otimismo o seguinte: “o otimismo é tanto uma expectativa futura orientada para 

positividade e para a atribuição de acontecimentos positivos específicos através de 

causas pessoais e permanentes, e também orientada para eventos negativos externos, 

temporários, e de situações específicas”. Lopes et al. (2006) definem o otimismo como 

uma convicção generalizada de que algo positivo acontecerá no futuro. 

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) mencionam o otimismo através da forma 

como os indivíduos explicam as razões da falta de êxito. Assim, os otimistas explicam 

os acontecimentos negativos focando as causas externas, instáveis e específicas, 

enquanto que, os pessimistas sublinham causas internas, estáveis e globais. Sem a 

presença do otimismo, mesmo os acontecimentos positivos na vida de uma pessoa não 

são interiorizados e os resultados não são assumidos. Os pessimistas não conseguem 

aprender a partir das suas falhas (ou mesmo sucessos) ou crescer com os desafios da 

vida (Luthans et al., 2004). 

O otimismo, no campo do PsyCap é mais do que prever que irão ocorrer 

situações boas e desejáveis. Para Luthans et al. (2007a), a distinção entre o otimismo e 

o pessimismo reside na forma como os indivíduos interpretam e explicam as causas de 

acontecimentos positivos, negativos, passados, presentes ou futuros. O otimismo impele 

os indivíduos a atribuírem-se o crédito pelos eventos favoráveis das suas vidas, 

reforçando a sua auto-estima e moral. Também permite distanciá-los dos sentimentos 

desfavoráveis, como a depressão, culpa, vergonha e angústia (Luthans, 2002; Luthans et 

al., 2004). Os otimistas estão salvaguardados dos acontecimentos desfavoráveis, 

descontando os potenciais sentimentos de culpa, depressão e outros sentimentos 

negativos, mas aceitam os resultados positivos dos acontecimentos favoráveis (Page & 

Donohue, 2004). Segundo Lopes et al. (2006), o impacto do otimismo na performance 

dos indivíduos pode ser variado, o que se justifica pelo facto de os indivíduos otimistas 

serem mais facilmente motivados pelo trabalho, mais perseverantes quando 
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confrontados com dificuldades, possuem aspirações mais elevadas e definem para si 

objetivos mais ambiciosos. 

Schneider (2001) desenvolveu três abordagens para aumentar o otimismo nas 

pessoas: (1) a clemência do passado, em que os empregados e os gestores de uma 

empresa devem aprender a aceitar os seus falhanços, dar-lhes o benefício da dúvida e 

absolver os erros que não podem ser anulados; (2) a apreciação do presente, em que os 

indivíduos devem agradecer e estar gratos pelo lado positivo das suas vidas presentes; e 

(3) a busca de oportunidades para o futuro, nas quais o futuro e a incerteza são vistos 

como oportunidades para crescer e avançar e são abraçadas como atitudes positivas. O 

otimismo deve ser realista, ou seja, não deve eliminar as responsabilidades pessoais 

pelas más escolhas, e flexível, ou seja, deve permitir às pessoas adaptar o seu estilo 

(otimista ou pessimista) à situação com que estão a lidar. 

Estudos recentes, a nível do PsyCap sugerem que o otimismo pode ser o mais 

funcional em equipa, sendo positivamente relacionado com a coesão, a cooperação, 

coordenação e satisfação. Estes achados sugerem que o PsyCap contribui para uma 

mudança organizacional positiva, através da promoção de atitudes e comportamentos 

positivos e combate a disfuncionais (Rego et al., 2011; West, Patera & Carsten, 2009). 

2.3.3.4 Resiliência 

A resiliência é um termo recentemente usado na Psicologia, e estuda os 

processos que explicam a superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos e 

organizações (Yunes, 2003).  

Para Jensen e Luthans (2006), a resiliência é considerada a capacidade dos 

indivíduos enfrentarem com sucesso a mudança desafiante, a adversidade e o risco. Para 

Luthans et al. (2007b), o conceito resiliência familiariza-se com o atual contexto do 

trabalho, que é expresso pelo aumento da competitividade e pela mudança constante. 

Incluí não só a capacidade para recuperar perante as adversidades e perante eventos 

estimulantes e positivos, como também a vontade de ir além do ponto de equilíbrio. 

Luthans e Youssef (2004) assumem a resiliência como um processo, em vez de 

um objetivo final. Segundo estes autores, para desenvolver a resiliência, as organizações 

podem adotar três estratégias centradas em fatores de risco, fatores de talentos e 

influência no processo. As estratégias focadas no risco concentram-se na redução dos 
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riscos e do stress que podem aumentar as probabilidades de resultados indesejados. No 

entanto, nenhuma organização pode proteger os seus colaboradores de todos os 

possíveis fatores de risco que eles podem encontrar na sua vida pessoal ou profissional. 

Assim, as estratégias focadas nos talentos enfatizam e desenvolvem os recursos que 

aumentam a probabilidade dos resultados positivos, apesar da presença de riscos. 

Finalmente, as estratégias focadas no processo envolvem a adaptação dos talentos para 

gerir os fatores de risco emergentes. 

As pessoas com níveis altos de resiliência são mais criativas, adaptam-se mais 

facilmente às mudanças e são mais persistentes quando defrontam situações 

desfavoráveis (Luthans et al., 2005). De acordo com Coutu (2002) os elementos de 

resiliência mais comuns incluem: (1) uma paragem para aceitar a realidade; (2) uma 

profunda crença, frequentemente suportada por valores fortes, de que a vida tem 

significado; e (3) uma capacidade invulgar para improvisar e adaptar-se às mudanças 

significativas. 

Recentes investigações sugerem que os indivíduos resilientes podem progredir e 

crescer quando enfrentam dificuldades e contrariedades. Normalmente, melhoram os 

seus níveis de desempenho e encontram significado e valor para as suas vidas, uma vez 

que possuem uma capacidade de prosperar e crescer através das contrariedades e 

dificuldades com que se deparam (Luthans & Youssef, 2004). Investigadores como 

Luthans et al. (2005) e Luthans et al. (2006b) referem que a resiliência produz ganhos 

significativos no desempenho dos indivíduos e, apontam outros resultados potenciais 

positivos que a resiliência pode ter no local de trabalho, como o aumento da satisfação 

face ao trabalho, o aumento do comprometimento com a organização e a melhoria do 

capital social. Vários estudos têm demonstrado a influência positiva que a capacidade 

psicológica de resiliência tem no desempenho das pessoas nas organizações. 

As dimensões do PsyCap e suas principais características são expostas de uma 

forma resumida na Figura 2.8. 
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Fonte: Construída a partir de Luthans et al. (2007ab); Luthans e Youssef (2004); Youssef & Luthans (2010). 

FIGURA 2.8 – As quatro forças do capital psicológico positivo. 
 

Existem outras possibilidades para classificar o PsyCap, como a felicidade, a 

compaixão e mesmo a IE. No entanto, Luthans et al. (2004) consideram que a auto-

eficácia, a esperança, o otimismo e a resiliência são as mais relevantes. O Quadro 2.16 

mostra a contribuição que cada uma das dimensões ou estados afetivos têm no PsyCap. 
 

QUADRO 2.16 – Contribuição de cada dimensão para o constructo do capital psicológico positivo. 

Dimensão Foco Contribuição 

Auto-eficácia Presente e 
futuro 

Fornece uma abertura aos desafios e uma vontade de expandir os esforços na 
busca de determinadas metas (talvez devido aos retornos esperados daquele 
investimento). 

Esperança Futuro Fornece metas e o desejo de obter essas metas (implicando uma ligação com 
a motivação), bem como uma resposta estratégica para conseguir a 
realização dessas ações e o alcance dos objetivos. 

Otimismo Futuro Fornece defesas aos impactos negativos de eventos desfavoráveis e melhora 
ou capitaliza o impacto positivo dos eventos favoráveis. 

Resiliência Passado e 
presente 

Fornece a recuperação para acontecimentos desfavoráveis (passados ou 
presentes) e mantém o status quo. 

Fonte: Adaptado de Page e Donohue (2004: 6). 

Único, mensurável, susceptível de desenvolvimento, provoca impactos na performance. 

CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO  

Acreditar nas suas próprias capacidades para mobilizar os recursos cognitivos para obter resultados específicos. 
As pessoas com maior autoeficácia acreditam que são capazes de mobilizar a sua motivação, os seus recursos 
cognitivos (e.g., inteligência) e os cursos de acção necessários para realizarem com sucesso as tarefas. Optam por 
iniciativas mais desafiantes, aplicam os seus esforços e recursos motivacionais na prossecução dos objectivos, e 
são perseverantes perante os obstáculos. 

Auto-eficácia 

Assumir os eventos positivos como causas internas, permanentes e estáveis. 
As pessoas optimistas atribuem os eventos negativos a factores externos (não a eles próprios), temporários (“o 
facto de ter sido mal sucedido hoje não me impede de ser bem sucedido amanhã”) e situacionais (“aconteceu-me 
nesta situação, mas não tem que ocorrer noutras”). E atribuem os eventos positivos a factores internos (as suas 
próprias capacidades e recursos), permanentes (“sou capaz de repetir os meus sucessos”) e recorrentes (“serei bem 
sucedido também noutras situações”). Por conseguinte, creditam os sucessos a si próprios, encaram os eventos 
negativos com confiança, desenvolvem menos sentimentos de culpa e desespero, e nutrem-se de auto-estima e 
entusiasmo. É necessário, todavia, que o optimismo seja realista. 

Optimismo 

Ter a determinação orientada a objectivos e estabelecer caminhos alternativos para os alcançar. 
As pessoas mais esperançosas exibem uma grande determinação e energia na prossecução dos seus objectivos, e 
denotam grande capacidade para desenvolverem vias alternativas que lhes permitam resolver problemas e 
aproveitar oportunidades. 

Esperança 

Ter a capacidade para ultrapassar as adversidades, falhas e eventos que podem oprimir as mudanças positivas. 
As pessoas resilientes lidam eficazmente com a adversidade, a incerteza e o fracasso. Encaram com mais vigor os 
grandes desafios e as mudanças (e.g., incremento de responsabilidades). 
Atravessam as adversidades com o sentido de que a vida vale a pena ser vivida. 

Resiliência 



_________________________________________________________________Enquadramento Teórico 

85 

Page e Donohue (2004) afirmam, ainda, que existem distinções entre cada uma 

destas dimensões. No entanto, cada uma delas adiciona um valor único ao PsyCap. Por 

exemplo, existe alguma semelhança entre a auto-eficácia e a esperança: ambas se 

relacionam com os recursos internos através dos quais os indivíduos podem atingir 

determinado objetivo. Existem, no entanto, diferenças: a esperança é focada 

especificamente no futuro (planos e metas para o curto e o longo prazo), enquanto a 

auto-eficácia se relaciona tanto com os desafios presentes como os futuros. A esperança 

é «produzida» internamente (os desejos para atingir os objetivos implicam uma fonte 

interna de motivação), enquanto a confiança trata apenas da preparação para aceitar 

determinado desafio (seja através de fontes internas ou externas). Da mesma forma, a 

auto-eficácia e o otimismo são conceitos próximos. Uma pessoa otimista pode estar 

confiante de obter um resultado positivo, mas a fonte para essa crença não necessita 

necessariamente de ser interna. No entanto, enquanto que a confiança diz respeito à 

vontade de agir quando os desafios chegam, o otimismo diz respeito ao futuro (mesmo 

quando é usado no presente, a resposta otimista vai no sentido do futuro: “será melhor 

da próxima vez”). Relativamente à resiliência, esta está ligada à esperança e ao 

otimismo. No entanto, esta foca-se no presente e na adaptação aos acontecimentos que 

estão a acontecer, capacitando os indivíduos e construindo energias e força. 

Neste sentido, diversos estudos indicaram que o PsyCap como conceito global 

tem um impacto positivo sobre o desempenho do colaborador (Luthans et al., 2007a; 

Luthans et al., 2008b; Rego et al., 2012; Turban, Stevens & Lee, 2009; Zhong, 2007). 

2.3.4 A liderança autêntica e capital psicológico positivo 

A modelagem positiva de vários componentes de autenticidade inclusive auto-

consciência, transparência relacional, processamento equilibrado de informação, 

perspetiva moral internalizada (e.g., valores morais positivos) e estados psicológicos 

positivos foram constantemente identificados como um mecanismo primário pelo qual 

os líderes autênticos influenciam e desenvolvem os seus seguidores (Avolio, Gardner, 

Walumbwa, Luthans & May, 2004a; Cameron et al., 2003; Gardner et al., 2005; Ilies et 

al., 2005; May, Chan, Hodges e Avolio, 2003; Shamir & Eilam, 2005). Os líderes 

autênticos são descritos como responsáveis pela forma como os colaboradores se 

manifestam, seja a transparência de decisões, a confiança, o otimismo, a esperança, a 
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resiliência e a coerência entre as suas palavras e ações. Quando os líderes expõem a 

informação de forma imparcial, desenvolvem relações autênticas (de confiança) e a 

integridade pessoal, as relações entre seguidor-líder são caracterizadas por altos níveis 

de respeito e confiança. Em conjunto, os processos de identificação, modelagem 

positiva, contágio emocional, que apoiam a auto-determinação, e as trocas sociais 

positivas explicam como os líderes autênticos influenciam os seus seguidores e os 

tornam “parceiros de negócio” (Gardner et al., 2005). 

Outro efeito da LA é o desenvolvimento do PsyCap dos colaboradores. Os 

indivíduos com maior PsyCap são mais felizes e satisfeitos, empenham-se mais na 

organização e no trabalho, apresentam níveis inferiores de absentismo e são mais 

produtivos (Cunha & Rego, 2009). 

Como referimos anteriormente, a LA é contagiosa, pois os líderes autênticos 

servem de exemplo aos seus seguidores, encorajando-os também a comportarem-se de 

forma autêntica (Shamir & Eilam, 2005). Uma vez que os líderes autênticos 

demonstram confiança, otimismo, resiliência e esperança, conseguem influenciar os 

seus seguidores e o seu desenvolvimento através do contágio emocional e de relações 

sociais positivas (Avolio et al., 2004a; Gardner et al., 2005). Ou seja, através do 

contágio (Ilies et al., 2005; Norman, Luthans & Luthans, 2005) as forças psicológicas 

dos líderes autênticos podem estimular todo o PsyCap dos seus subordinados. 

Gardner et al. (2005:345) argumentam que as emoções positivas dos líderes irão 

fomentar positivamente o desenvolvimento emocional e cognitivo dos outros membros 

da organização. Estes autores argumentam que os líderes autênticos “partem dos estados 

psicológicos positivos que acompanham os níveis ótimos de auto-estima e de bem-estar 

psicológico, como a confiança, o otimismo, a esperança e a resiliência, para modelar e 

promover o desenvolvimento desses estados nos outros”. 

De um modo geral, podemos afirmar que os efeitos sinergéticos das dimensões 

do PsyCap podem ocorrer quando os líderes são autênticos com os seus subordinados. 

Por exemplo, os líderes autênticos conseguem aumentar os recursos psicológicos dos 

seus subordinados, através do desenvolvimento da sua auto-eficácia, esperança e 

otimismo, o que os ajudará a recuperar das dificuldades e falhas que poderão enfrentar. 

Ao fomentarem a resiliência e o otimismo nos seus subordinados, os líderes autênticos 

estão a permitir que estes mantenham a sua auto-eficácia intacta ou que a restabeleçam 
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quando se deparam com falhas e obstáculos. As pessoas otimistas, esperançosas e auto-

eficazes têm maior probabilidade de serem mais resilientes. 

Analisando as dimensões do PsyCap mais especificamente, podemos afirmar 

que a LA pode aumentar a auto-eficácia dos subordinados através do papel mediador da 

auto-determinação (Ilies et al., 2005), das emoções positivas e da confiança nos líderes 

(Avolio et al., 2004b; Luthans et al., 2007a; Pillai & Williams, 2004). Os líderes 

autênticos podem também desenvolver a auto-eficácia dos seus subordinados ao 

fornecerem-lhes críticas e feedback construtivos, de uma forma respeitosa e com o 

objetivo de promoverem o seu desenvolvimento (Ilies et al., 2005; Luthans et al., 

2007a). Para além disso, os subordinados observam o comportamento exemplar dos 

líderes autênticos e experienciam uma forte motivação intrínseca no trabalho, o que 

aumenta os seus níveis de auto-eficácia (Csikszentmihalyi, 2003; Gardner et al., 2005; 

Luthans et al., 2007a; Shamir & Eilam, 2005). É também provável que a auto-eficácia 

dos subordinados se desenvolva pois os líderes autênticos focalizam-se nas forças dos 

seus subordinados, desencadeando o seu potencial e enfatizando constantemente o seu 

crescimento (Gardner & Schermerborn, 2004). 

Relativamente à dimensão esperança, Avolio et al. (2004) argumentam que uma 

vez que os líderes autênticos têm a capacidade para permanecerem realisticamente 

esperançosos e confiantes, conseguem aumentar a esperança dos seus subordinados ao 

fomentarem a sua energia direcionada para atingir os objetivos e ao melhorarem os 

planos para alcançar esses objetivos, aumentando também a sua auto-eficácia. Os 

líderes autênticos fomentam a autodeterminação, a segurança e a confiança dos seus 

subordinados, capacitando-os a focarem as suas energias criativas nos objetivos 

importantes, em encontrar diferentes caminhos para resolver os problemas e tirar 

vantagem das oportunidades que vão surgindo (Avolio et al., 2004; Edmondson, 2008; 

Ilies et al., 2005; Rego et al., 2014b). As emoções positivas e a auto-eficácia que os 

subordinados desenvolvem quando são liderados por pessoas autênticas podem também 

capacitá-los em manter a sua “vontade de vencer” e desenvolver “os planos para 

alcançar o sucesso” ao procurarem objetivos desafiantes (Avolio et al., 2004b; Gardner 

& Schermerhorn, 2004; Luthans et al., 2007b). 

Em relação ao otimismo, muitos autores sugerem que a LA fomenta o otimismo 

dos subordinados (e.g., Avolio et al., 2004b; De Hoog & Den Hartog, 2008; Gardner & 
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Schermerhorn, 2004; Luthans & Avolio, 2003; Rego et al., 2011). Por exemplo, 

Gardner e Schermerhorn (2004: 175) afirmam que “uma das tarefas dos líderes 

autênticos é aumentar o otimismo”. Avolio et al. (2004) argumentam que os líderes 

autênticos influenciam o otimismo dos subordinados, uma vez que os líderes fomentam 

as emoções positivas dos subordinados e estes identificam-se com eles. Já De Hoogh e 

Den Hartog (2008) argumentam que os líderes autênticos ao serem justos, preocupados 

com os sentimentos dos subordinados, ao promoverem a transparência e a abertura à 

comunicação, ao revelarem condutas éticas e ao darem oportunidade aos subordinados 

de falarem, tornam-nos mais positivos e otimistas acerca da sua situação no trabalho e 

da sua organização, e mais dispostos a manter e contribuir para o seu sucesso. 

Quanto à resiliência, Gardner e Schermerhorm (2004: 277) argumentam que 

“uma das tarefas dos líderes autênticos é fortalecer a resiliência”. Eles podem levar a 

cabo esta tarefa através de algumas estratégias: (a) contribuindo para o desenvolvimento 

do potencial dos empregados; (b) promovendo boas relações interpessoais e 

desenvolvendo condições para receber apoio social em tempos adversos; (c) sendo 

mentores dos subordinados, tornando-os capazes de lidar autonomamente com os 

obstáculos e desafios da vida e do trabalho; (d) aumentando a confiança e a segurança 

psicológica; (e) fomentando as emoções positivas; (h) ajudando os empregados a ver as 

ameaças como oportunidades para o desenvolvimento das suas forças; (g) fomentando 

feedback correto, o que permite reduzir os riscos de desafios e eventos inesperados; e 

(h) que permita aos subordinados evitar desperdiçar recursos, corrigindo a fonte dos 

problemas e repetindo os comportamentos que são mais eficientes. Como Gardner e 

Schermerhorn (2004: 278) argumentam; “os líderes autênticos capitalizam a resiliência 

individual ao assegurar que os outros têm o apoio que eles precisam para recuperar das 

adversidades e para melhorarem quando enfrentam mudanças positivas. Eles antecipam 

as adversidades potenciais, fazem planos contingentes para apoiar e ajudar os 

subordinados a enfrentá-los, e a estão disponíveis quando os subordinados procuram a 

sua ajuda.” 

Em suma, os líderes autênticos valorizam e apoiam os talentos dos seus 

seguidores, proporcionam trabalho com significado para as suas vidas e assim 

constroem uma comunidade humana e económica vigorosa. Transmitindo confiança aos 

colaboradores e concedendo-lhes a oportunidade de realizarem tarefas desafiantes, 
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ajudam-nos a desenvolver a auto-eficácia. Estabelecendo-lhes objetivos realistas, 

específicos, mensuráveis e desafiantes, preparando-os para os eventos importantes e 

ajudando-os a redefinir objetivos quando os anteriores se revelam inacessíveis, ajudam-

nos a desenvolver a esperança. Evitando que se chore sobre o leite derramado e 

transmitindo a convicção de que o futuro é repleto de oportunidades de 

desenvolvimento, auxiliam-nos a incrementar o otimismo. Melhorando os níveis de 

formação e empregabilidade, adotando políticas de conciliação trabalho-família e 

implementando serviços de saúde e bem-estar, ajudam-nos a incrementar a resiliência 

(Cunha & Rego, 2009). 

2.3.5 Impactos e benefícios do capital psicológico positivo nas organizações 

Luthans (2002) refere-se às características positivas como capacidades 

psicológicas, defendendo que o PsyCap engloba quatro distintas: auto-

confiança/eficácia, esperança, otimismo e resiliência. Segundo Palma et al. (2007), estas 

características são as que melhor definem o PsyCap por respeitarem quatro critérios 

definidos que se prendem com o facto de serem características positivas, existir base 

teórica e empírica, serem avaliadas através de medidas com elevada validade e definidas 

em termos de estado. Palma et al. (2007: 96) sublinham que “estas quatro capacidades 

caracterizam-se como entidades positivas, relativamente únicas e específicas do COP. 

Adicionalmente, vão ao encontro dos critérios científicos, baseando-se o seu estudo em 

conhecimentos teóricos e em sólida investigação empírica.” 

Outros estudiosos sobre a temática sugerem que o PsyCap pode ser promovido 

através de diversas ações de gestão e liderança (e.g., Luthans et al., 2007b; Luthans, 

Avey, Avolio, & Peterson, 2010). A LA (Avolio & Mhatre, 2012), outro constructo 

emblemático dos estudos organizacionais positivos, é um antecedente importante 

(Peterson, Walumbwa, Avolio, & Hannah, 2012; Rego et al., 2012; Walumbwa, 

Luthans, Avey, & Oke, 2011a). Por conseguinte, importa desenvolver, nos líderes, a sua 

ação ética e a sua capacidade de relacionamento transparente com os liderados. A 

possibilidade de influenciar o PsyCap não deixa de ser um reflexo paradigmático de 

como o comportamento organizacional pode ser afetado pelas situações. Níveis mais 

elevados de PsyCap individual estão relacionados com a satisfação no trabalho (Larson 

& Luthans, 2006; Luthans et al., 2007a; Luthans et al., 2008b), associados maiores 
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taxas de produtividade (Luthans, Avey, Clapp-Smith, & Li, 2008; Luthans et al., 

2007b), mais criatividade (Rego et al., 2012; Sweetman, Avey, Luthans & Luthans, 

2011), um número mais significativo de comportamentos de cidadania organizacional 

(Avey et al., 2010c), menos intenções de saída da organização e uma diminuição de 

comportamentos contra-produtivos (Avey et al., 2010c), bem como, com o bem-estar 

psicológico (Avey, Luthans, Smith & Palmer, 2010a), gera atitudes e emoções mais 

positivas (e.g., satisfação, empenhamento, felicidade), conduz a melhores níveis de 

desempenho (próprio do papel e extra-papel), e dificulta a emergência de atitudes e 

comportamentos negativos como o cinismo, os desejos de abandono da organização, e 

ações desviantes (Avey, Wernsing & Luthans, 2008b; Avey et al., 2011; Youssef & 

Luthans, 2012). Além disso, tem sido sugerido que o PsyCap interage com atenção 

plena na previsão de emoções positivas (Avey, Hughes, Norman & Luthans, 2008a). A 

investigação também sugere que o PsyCap, quando presente em larga escala, aumenta a 

competitividade das organizações (Luthans & Youssef, 2004) e o desempenho das 

equipas (Walumbwa et al., 2011a). 

No entanto, Luthans et al. (2007a) indicam outras capacidades que poderão ser 

candidatas à designação de capacidades psicológicas, como a criatividade, sabedoria, 

bem-estar, flow (uma espécie de empenhamento eufórico e feliz na realização das 

tarefas), humor, gratidão, perdão, inteligência emocional, autenticidade, coragem e 

felicidade. Segundo Luthans et al. (2007a) as quatro capacidades psicológicas definem 

um estado de desenvolvimento psicológico positivo em que o indivíduo se caracteriza 

por: apresentar uma elevada confiança, aplicando o esforço necessário para ser bem-

sucedido em tarefas desafiantes, fazer atribuições positivas acerca dos acontecimentos 

que vão suceder no presente e no futuro, manifestar perseverança em relação aos 

objetivos definidos e, quando necessário, mostrar-se capaz de redirecionar os meios 

para atingir os fins e revelar capacidade para recuperar de adversidades. É importante 

referir que as quatro capacidades psicológicas relacionam-se entre si e que cada uma das 

quatro pode suscitar melhores desempenhos quando as restantes também estão 

presentes. Desta forma, as pesquisas afirmam que as pessoas são mais felizes e mais 

eficazes profissionalmente quanto maior o PsyCap, uma vez que este leva a um maior 

bem-estar psicológico que, por sua vez, leva a um melhor desempenho. 
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Estas quatro componentes positivas são conceptualmente distintas (Luthans et 

al, 2007a; West et al., 2009; Youssef & Luthans, 2007;). Ao nível da organização de 

equipas, o otimismo augura um melhor grupo quando este é recém-formado, podendo 

observar-se resultados como a coesão, a cooperação, coordenação e o desempenho, 

enquanto que a resiliência e a eficácia podem ser melhores indicadores quando a equipa 

não é nova e os seus membros já passaram juntos diversas interações (West et al., 

2009). 

 Pelo analisado, não nos parece ser a inteligência, o génio ou o especial talento 

dos colaboradores que vai determinar o diferencial competitivo duma organização, mas 

sim o PsyCap, presente em pessoas comuns, que lhe vai permitir enfrentar as 

adversidades, vencer obstáculos, manter o vigor e encarar o futuro como repleto de 

oportunidades. As organizações, através, dos seus líderes com forte PsyCap, promovem 

e estimulam estas dimensões nos seus seguidores criando capital dificilmente imitável 

por outras organizações tornando-as mais competitivas e eficientes. 

2.4 CRIATIVIDADE 

“A criatividade não se ensina nem se aprende nos livros, pois 

ela é fruto da prática diária e da reflexão sobre todas as 

formas de expressão, unidas a uma imaginação 

transformadora e transgressora, que converte o ser humano 

num crítico, transformador do seu contexto.” 

Gil da Costa (2000: 1) 

 

Num tempo caracterizado por ambientes organizacionais (internos e externos) 

constantemente mutáveis, problemas inéditos permanentes e necessidade de inovação 

constante, as organizações necessitam de adotar perseverantemente soluções e decisões 

criativas. O apelo à criatividade dos membros de um grupo pode então revelar-se crucial 

(Cunha et al., 2007b). 

A criatividade é a exibição ou uso da engenhosidade e da imaginação para criar 

uma abordagem nova para as coisas ou uma solução original para um problema 

(Schermerhorn, 1999). Para outros, a criatividade é simplesmente entendida como a 

produção de ideias e soluções novas e úteis (Oldham & Cummings, 1996; Zhou & 
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George, 2001, 2003). Esta ênfase na aplicação de ideias faz com que a criatividade seja 

estritamente ligada à inovação (Zhou & Shalley, 2003; Zhou & Ren, 2012). Amabile 

(1988), refere que uma ideia criativa é uma novidade que é útil. Isto porque, tal como 

esclarece Simonton (2005), para ser considerada criativa, uma ideia ou solução tem de 

preencher dois critérios: tem de ser original e tem de ser adaptável. Heerwagen (2002) 

acrescenta que para ser considerado útil, tem de se tratar de um contributo que possa ser 

aplicado e possa acrescentar valor aos produtos, serviços e práticas da organização. 

Zhou e George (2003) evidenciaram o facto de poderem existir diferentes graus 

de criatividade. Esta pode ocorrer através de uma pequena mudança num procedimento 

ou através de uma grande quebra na ciência ou tecnologia. Assim, estes autores 

propõem que não são apenas os indivíduos que têm tarefas importantes que podem ser 

considerados criativos (e.g. cientistas, investigadores, artistas), mas sim uma grande 

variedade de colaboradores em diversas áreas de trabalho. Cada um de nós tem a 

capacidade de ser criativo, sendo estas conhecidas pela sua originalidade, mente aberta, 

curiosidade e uma abordagem direcionada para a solução de problemas, persistência, 

uma atitude descontraída e lúdica e recetividade a novas ideias (Daft, 1999). 

A criatividade deve ser vista como algo normal, pois é a atitude de esperar 

criatividade das pessoas que leva a que ela surja. Aqui surge o conceito de líderes 

criativos. Estes são aqueles que conseguem reconhecer a criatividade dos seus 

colaboradores (é preciso ser criativo para reconhecer a criatividade) e a tratam como o 

capital mais importante de uma organização (Rego et al., 2012). Isto consegue-se ao 

melhorar a comunicação, tolerar o desacordo, deixar os colaboradores agirem em paz, 

permitir o conflito, dar-lhes o reconhecimento das suas capacidades e atribuir-lhes 

responsabilidades e projetos (Sousa, 2000). 

Sternberg e Lubart (1999) definiram sete abordagens distintas para se definir e 

compreender a criatividade: (1) a abordagem mística, que considera que a criatividade 

deriva de inspirações divinas; (2) a abordagem psicodinâmica, que se centra 

principalmente nos motivos que levam um indivíduo a ser criativo; (3) a abordagem 

psicométrica, que se centra em tentar medir o pensamento criativo, originando os 

primeiros métodos de mensuração da criatividade; (4) a abordagem pragmática, que 

se baseia em exercícios práticos de estímulo a criatividade; (5) a abordagem social, que 

se centra em investigar a influência do ambiente e das relações humanas nos processos 
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criativos; (6) a abordagem cognitiva, que se baseia em modelos mentais e em aspetos 

cognitivos para explicar a criatividade; e (7) a abordagem sistémica ou de 

confluência, que se centra em diversos fatores das demais abordagens para a 

compreensão do processo criativo, a capacidade individual, o ambiente externo, as 

relações interpessoais e as capacidades cognitivas e comportamentais. Essas 

abordagens, apesar de serem complementares para a compreensão da criatividade, 

representam também uma linha histórica do desenvolvimento do constructo 

criatividade, desde o início da civilização humana até os dias atuais. 

De referir que, o instrumento de medida da criatividade desenvolvido por Rego 

et al. (2007b) é constituído por duas dimensões: a novidade, que é insuficiente para 

poder ser considerada criativa e a utilidade, que também é necessária (Zhou & George, 

2001, 2003), pois como referimos anteriormente, a criatividade é definida como a 

produção de novas e úteis ideias ou soluções. 

2.4.1 Criatividade e inovação 

Os investigadores de inovação fazem uma importante distinção entre a inovação 

no local de trabalho e a criatividade, sendo a criatividade considerada a componente 

conceptual da inovação, enquanto, a inovação é a concretização e a aplicação de novas 

ideias (Alencar, 1997). Mais especificamente, a inovação no local de trabalho pode ser 

definida como “a introdução intencional e a aplicação num papel, grupo ou organização 

de ideias, processos, produtos ou procedimentos, novos para a unidade de adoção, 

desenhados para beneficiar o indivíduo, grupo, organização ou sociedade” (West & 

Farr, 1990: 9). Podemos verificar que esta definição distingue a inovação da 

criatividade, uma vez que a inovação no local de trabalho envolve a ‘introdução 

intencional e aplicação’ de novas formas de fazer as coisas, enquanto que a criatividade 

pode referir-se apenas à geração de ideias. Ou seja, para que algo seja considerado uma 

inovação é necessária a existência de uma componente de aplicação inerente a essas 

ações, sendo que a inovação no local de trabalho inclui tanto a criação da ideia como a 

sua implementação. Além disso, esta definição enfatiza o facto da inovação conferir 

benefícios intencionais a um ou mais níveis de análise: à tarefa de trabalho, ao grupo de 

trabalho ou à organização no geral. Isto não acontece necessariamente com a 

criatividade (Anderson, Potocnik & Zhou, 2014; Anderson, Dreu & Nijstad, 2004). 
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Cummings e Oldham (1997) consideram que as organizações inovam através do 

desenvolvimento e da implementação de contributos criativos, definindo a inovação 

como a implementação com sucesso de novos resultados por uma organização. 

Amabile, Conti, Coon, Lazenby e Herron (1996) explicam que todas as 

inovações começam com ideias criativas. A implementação bem sucedida de novos 

programas e a introdução de novos produtos ou serviços dependem do indivíduo ou da 

equipa que teve a ideia nova e útil. Outros investigadores como Woodman, Sawyer & 

Griffin (1993) e Sternberg & Lubart (1999), definem a criatividade como a produção de 

ideias novas e úteis em qualquer domínio e a inovação como a implementação bem 

sucedida de ideias criativas na organização. A criatividade gerada pelos indivíduos ou 

pelas equipas de trabalho é o ponto de partida para a inovação, embora evidenciem que 

a criatividade é uma condição necessária, mas não suficiente para a inovação. Assim, no 

entendimento de Sternberg e Lubart (1999), a criatividade e a produção de ideias novas 

e úteis em qualquer domínio e a inovação a implementação com sucesso de ideias 

criativas na organização, sejam elas de origem interna ou externa. 

A criatividade e a inovação podem, então, ser vistas como uma sobreposição de 

dois estágios do processo criativo: a geração de ideias e a sua implementação (Martins 

& Terblanche, 2003). 

2.4.2 Teorias de criatividade 

Nos últimos anos, as investigações sobre a criatividade tomaram um novo rumo, 

centrando-se na identificação das componentes necessárias para a ocorrência da 

criatividade. Se até à década de 70 do passado século, o objetivo destas investigações 

era definir o perfil do indivíduo criativo, após essa data, os investigadores começaram a 

dar importância aos fatores sociais, culturais e históricos no desenvolvimento da 

criatividade (Alencar & Fleith, 2003). Ou seja, para compreender porquê, quando e 

como novas ideias são produzidas é necessário considerar tanto as variáveis internas 

como as variáveis externas ao indivíduo. 

Para obtermos uma visão mais ampla da criatividade, devemos ter em 

consideração a interação entre as características individuais e contextuais, as rápidas 

transformações na sociedade que estabelecem novos paradigmas e procuram soluções 

mais adequadas aos desafios que surgem, e o impacto do produto criativo na sociedade. 
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É importante referir que para que se unifique uma estimulação da expressão criativa no 

trabalho é necessário preparar o indivíduo para pensar e agir de forma criativa, 

planeando intervenções nesses contextos a fim de estabelecer condições favoráveis ao 

desenvolvimento da criatividade (Alencar & Fleith, 2003). 

Com base nessa abordagem mais recente, surgiram três modelos de 

criatividade: (1) a teoria do investimento em criatividade de Sternberg, considera o 

comportamento criativo como resultado da convergência de seis fatores distintos e inter-

relacionados: inteligência, estilos intelectuais, conhecimento, personalidade, motivação 

e contexto organizacional (Sternberg & Lubart, 1996); Estes fatores devem ser vistos de 

forma interativa e não isolada. Por exemplo, “elevados níveis de inteligência mas 

ausência de motivação, ou conhecimento amplo mas ausência de habilidade intelectual 

para compreender e utilizar tal conhecimento, levará no máximo a níveis moderados de 

performance criativa” (Sternberg & Lubart, 1999: 4-5); (2) o modelo componencial de 

criatividade de Amabile, procura explicar como fatores cognitivos, motivacionais, 

sociais e de personalidade influenciam o processo criativo; este consiste em três 

componentes necessárias ao trabalho criativo: capacidades de domínio, processos 

criativos relevantes e motivação intrínseca (Amabile, 1996); são realçados aspetos como 

a originalidade e a adequação da resposta, e a necessidade da tarefa possibilitar vários 

caminhos para a solução do problema: “um produto ou resposta será julgado como 

criativo na medida em que é novo e apropriado, útil ou de valor para a tarefa em 

questão; e a tarefa é heurística e não algorítmica” (Amabile, 1996: 35); e (3) a 

perspetiva de sistemas de Csikszentmihlyi, que propõe a criatividade como um 

processo que resulta da interação entre três fatores: o indivíduo (bagagem genética e 

experiências pessoais); o domínio (cultura); e o contexto (sistema social) e explica que 

“a criatividade não ocorre dentro dos indivíduos, mas é resultado da interação entre os 

seus pensamentos e o contexto sociocultural onde está inserido. A criatividade deve ser 

compreendida como um processo sistémico e não como um fenómeno individual” 

(Csikszentmihlyi, 1996: 23) (vide Quadro 2.17). 
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2.4.3 A pessoa criativa 

Sternberg e Lubart (1999) indicam que, através de estudos correlacionais e 

investigação contrastando exemplos de elevada e baixa criatividade, foi possível 

identificar um conjunto de traços potencialmente relevantes para a criatividade. Os 

autores referem que entre os traços característicos dos indivíduos criativos incluem-se a 

independência de julgamento, a autoconfiança, a atração pela complexidade, o gosto 

pelo risco e a orientação estética. 

Nos estudos de Sternberg (2006), descrições da pessoa criativa referem atributos 

como: a disposição para ultrapassar obstáculos, o ser pouco convencional, a 

perseverança, a inteligência, a habilidade para pensar de forma particular e a auto-

eficácia. O autor indica a existência de numerosas investigações que suportam a 

importância de certos atributos de personalidade, tais como, a vontade de ultrapassar 

obstáculos e de correr riscos, o gosto pela ambiguidade e a auto-eficácia, essenciais ao 

funcionamento da criatividade. O autor refere ainda que muitas vezes as pessoas 

criativas procuram oposição, ou seja, decidem pensar de uma forma que contraria a 

maneira como os outros pensam. 

Para Simonton (2005), personalidades criativas tendem a possuir características 

que favorecem a produção de inúmeras ideias. Em particular, o autor refere que os 

indivíduos criativos tendem a ser independentes, inconformistas e pouco convencionais. 

Tendem igualmente a ter amplos interesses, maior abertura a novas experiencias e 

flexibilidade cognitiva. 

Também Morais (2002) indica um conjunto de traços de personalidade, como a 

predisposição para correr riscos, a autoconfiança, a coragem para expressar novas 

ideias, a perseverança diante de obstáculos e a tolerância a ambiguidade, embora 

sublinhe que nem todos estejam necessariamente presentes na pessoa criativa. 

Alencar e Fleith (2003) salientam o papel da perseverança na criatividade, 

sublinhando que a determinação com que o individuo procura ultrapassar as inevitáveis 

adversidades é um fator essencial para a criatividade. 
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QUADRO 2.17 – Componentes dos modelos de criatividade de Sternberg, Amabile e Csikszentmihalyi. 

 Componentes Descrição 
S

T
E

R
N

B
E

R
G

 
Inteligência A inteligência pode dividir-se em três capacidades cognitivas: capacidade 

sintética de redefinir problemas (conseguir ver o problema sob um novo 
ângulo); capacidade analítica de reconhecer as ideias que realmente valem a 
pena investir; capacidade prática-contextual (ser capaz de persuadir as outras 
pessoas sobre o valor das suas próprias ideias). É importante que estas três 
capacidades se relacionem entre si. 

Estilos 
intelectuais 

Existem três estilos que se referem à forma como pessoa usa, explora ou utiliza 
a sua inteligência: legislativo, executivo e judiciário. As pessoas criativas são 
mais propensas a preferir o estilo legislativo. 

Conhecimento Distinguem-se dois tipos de conhecimento: o formal (aquele que se adquire 
através de livros, palestras ou outro meio de ensino) e o informal (aquele que se 
adquire por meio de dedicação a uma determinaria área, não sendo ensinado 
explicitamente e pouco possível de ser verbalizado). É fundamental ter 
conhecimento numa determinada área para dar a sua contribuição significativa. 

Personalidade Existem traços que contribuem para a expressão da criatividade: predisposição 
para correr riscos, confiança em si mesmo, tolerância à ambiguidade, coragem 
para expressar novas ideias, perseverança diante de obstáculos e um certo grau 
de auto-estima. Não é estritamente necessário que todos estes traços estejam 
presentes para que uma pessoa seja criativa. 

Motivação É destacada a motivação intrínseca, pois as pessoas estão muito mais propensas 
a responder criativamente a uma dada tarefa quando estão motivadas pelo 
prazer de a realizar. No entanto, quando os dois tipos de motivação – intrínseca 
e extrínseca – estão em interação, combinam-se mutuamente para fortalecer a 
criatividade. 

Contexto 
Organizacional 

A criatividade não ocorre num vácuo e não pode ser vista fora desse contexto, 
uma vez que tanto a pessoa como o produto/processo são julgados e avaliados 
por pessoas do seu contexto social. O ambiente que facilita a expressão criativa 
interage com variáveis pessoais e situacionais de uma forma complexa. 

A
M

A
B

IL
E

 

Capacidades 
de domínio 

Inclui elementos relacionados com o nível de experiência em determinado 
domínio, como o talento, o conhecimento adquirido através de educação formal 
e informal, a experiência e as habilidades técnicas na área. 

Processos 
criativos 

Inclui o estilo de trabalho, o estilo cognitivo, o domínio de estratégias que 
favorecem a produção de novas ideias e traços de personalidade. 

Motivação 
intrínseca 

Embora possa ser considerada inata, a motivação intrínseca pode ser cultivada 
pelo ambiente social, e diz respeito à satisfação e ao envolvimento que o 
indivíduo tem pela tarefa, englobando o interesse, a competência e a 
autodeterminação. A motivação intrínseca pode levar o indivíduo a procurar 
mais informações sobre a área estudada e, consequentemente, desenvolver as 
suas habilidades de domínio. 

C
S

IK
S

Z
E

N
T

M
IH

A
LY

I 

Indivíduo Aquele que produz as variações e introduz mudanças no domínio ou na área de 
conhecimento, devendo ter-se em conta as características associadas à 
criatividade e o background social e cultural. Os indivíduos criativos são 
caracterizados pela sua curiosidade, entusiasmo, motivação intrínseca, abertura 
a experiências, persistência, fluência de ideias e flexibilidade de pensamento. 

Domínio Conjunto de regras e procedimentos simbólicos estabelecidos culturalmente, ou 
seja, é o conhecimento acumulado, estruturado, transmitido e compartilhado 
numa sociedade ou por várias sociedades. 

Contexto Inclui todos os indivíduos que atuam como “juízes”, uma vez que têm como 
função decidir se uma ideia ou produto novo é criativo e se deve ser incluído no 
domínio. É o contexto que seleciona e retém o material a ser reconhecido, 
preservado e incorporado ao domínio. 

Fonte: Construída a partir de Amabile (1996); Csikszentmihalyi (1996); Sternberg e Lubart (1991). 
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Por sua vez, na opinião de Majaro (1998), a pessoa criativa é capaz de gerar 

diferentes interpretações da informação que recebe ou de que dispõe, reconhecendo 

como principais características de uma pessoa criativa: a abundância de conceitos 

(capacidade de, perante uma determinada situação, ser capaz de gerar muitas ideias com 

grande rapidez); flexibilidade mental (a facilidade em saltar de uma linha de 

pensamento para outra); originalidade (ser capaz de produzir respostas menos comuns 

para problemas específicos); suspensão de julgamento (procurar os lados positivos das 

ideais capazes de as salvaguardar de uma rejeição prematura); tolerância (ao erro e a 

ambiguidade); atitude perante a autoridade (ter tendência para desafiar a autoridade). 

Amplos interesses, vontade de correr riscos, atração pela complexidade, 

intuição, tolerância pela ambiguidade, autoconfiança, abertura experiencias, 

flexibilidade mental, motivação intrínseca e autonomia intelectual são atributos pessoais 

indicados por diversos autores e normalmente utilizados como medidas da performance 

criativa (Amabile, 1988; Averill, 1999; Barron & Harrington, 1981; Egan, 2005; Feist, 

1998; Zhou & George, 2003). 

2.4.4 Criatividade ao nível das equipas 

A definição de criatividade nas equipas é elaborada a partir de uma junção entre 

o contexto social no qual a equipa está inserida (cultura da organização, comportamento 

do líder, relação com os colegas e complexidade do trabalho) e fatores individuais 

(capacidade cognitiva, estratégia cognitiva e variações de personalidade) (Gong, Huang 

& Farh, 2009; Zhang & Bartol, 2010). Equipes criativas são aquelas que buscam, 

constantemente, identificar novas oportunidades para desenvolverem novos produtos, 

novos usos para processos ou equipamentos já existentes, ou gerar novas e operáveis 

ideias para o desenvolvimento do seu trabalho (Gumusluoglu & Ilsev, 2009; Reiter-

Palmon, Wigert & Vreede, 2012). 

As sete abordagens da criatividade, de Sternberg e Lubart (1999), apresentadas 

anteriormente, mostram uma linha histórica das investigações sobre criatividade e 

deixam transparecer que a criatividade nem sempre foi investigada ao nível das equipas. 

Apenas a partir da adoção da abordagem pragmática, a importância das equipas e das 

relações interpessoais na evolução do pensamento criativo passou a ser investigada com 

mais afinco. Enquanto nas abordagens “mística”, “psicodinâmica”, “psicométrica” e 
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“cognitiva”, a análise era exclusivamente ao nível do indivíduo, nas abordagens 

“pragmática”, “social” e “sistémica” o foco centraliza-se, também, nas atividades em 

equipa. 

A abordagem pragmática apresentou algumas técnicas de estímulo a 

criatividade, destacando-se a técnica do brainstorming, na qual uma equipa sugere 

ideias, com base na produção de analogias e divergências, buscando soluções para 

algum problema ou desafio comum. Parte-se da premissa que quanto maior o número de 

ideias e sugestões, melhor será a solução encontrada (Sternberg & Lubart, 1999).  

A abordagem social centra-se na influência do ambiente sociocultural na capacidade 

criativa. A inserção em um ambiente com boas relações interpessoais e adequado pode 

promover a criatividade, unindo essas pessoas na busca por soluções em comum e na 

busca pelo melhor desempenho. Sternberg e Lubart (1999) mostram que a convivência 

em grupo tende a promover o pensamento criativo dos indivíduos e da equipa em geral. 

Por fim, a abordagem sistémica caracteriza-se por ser multidisciplinar, estimulando a 

construção de divergências entre pessoas de diferentes áreas de diferentes pontos de 

vista. Essa perspetiva permite uma prática organizacional mais sustentável, com pessoas 

de diversas áreas do conhecimento trabalhando em equipa e trocando ideias com o 

objetivo de encontrar soluções em comum. A interação entre os membros de uma 

equipa, com as suas contradições e ambiguidades na busca pelo desempenho geral 

caracteriza esse tipo de abordagem (Sternberg & Lubart, 1999).  

Goffin e Mitchel (2005) afirmam que a criatividade e a inovação são resultados, 

basicamente, do trabalho em equipa. Para os autores, é através do trabalho em equipa 

que as diferentes competências se cruzam no cumprimento de um determinado objetivo. 

O êxito organizacional depende, em grande parte, de como essas equipas são 

organizadas e geridas, pois são consideradas como uma infraestrutura funcional 

importante na facilitação da criatividade na organização. Amabile (1997) destaca a 

importância do trabalho em equipa na promoção da criatividade. As relações 

interpessoais ocorridas nas equipas facilitam a interação funcional entre os membros, 

sendo esta, um importante antecedente à geração de novas ideias (Reiter-Palmon et al., 

2012). 
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2.4.5 Fatores antecedentes e potencialmente conducentes à criatividade 

Existem vários fatores determinantes para a criatividade de uma organização, 

podendo ser classificados em características individuais e fatores de contexto, 

compreendendo estes últimos: a cultura organizacional, os recursos e competências, a 

estrutura e sistemas de uma organização e o estilo de liderança. 

As características individuais evidenciam o facto de alguns indivíduos serem 

consistentemente mais criativos que outros, diferindo nos seus resultados criativos ao 

longo do tempo. Isto, apesar dos processos cognitivos envolvidos na criatividade serem 

os mesmos para todos. Estas diferenças individuais relacionam-se com muitos fatores, 

como personalidade, experiências, interesses e conhecimento (Heerwagen, 2002). 

Os indivíduos criativos encontram trabalho intrinsecamente motivante, tendem a 

ser independentes, não convencionais e arriscam mais, tendo interesses amplos e uma 

maior abertura a novas experiências (Rego et al., 2012; Simonton, 2000). Os 

colaboradores que se mantêm intrinsecamente motivados tendem a ser cognitivamente 

mais flexíveis, conseguem encontrar meios alternativos para resolver os problemas e 

são mais persistentes. Isto surge que, um indivíduo intrinsecamente motivado tem mais 

possibilidade de exibir um alto nível de criatividade (Shin & Zhou, 2003). Ou seja, os 

indivíduos que têm altos níveis de motivação intrínseca estão entusiasmados com uma 

atividade e empenham-se na mesma, sendo, desta forma, mais criativos (Amabile, 

1983). Considera-se, assim, que a motivação intrínseca dos indivíduos afeta a sua 

realização artística (Amabile, 1988). Os indivíduos com uma forte motivação intrínseca 

necessitam de tarefas desafiadoras, trabalho entusiasmante e liberdade em relação aos 

constrangimentos externos de forma a capitalizar o seu potencial criativo (Amabile, 

1988). Zhou (2003) mostrou ainda que, se as condições são favoráveis, pode-se 

encorajar os trabalhadores que não costumam ser criativos a desenvolverem a sua 

criatividade. 

A cultura organizacional é um dos aspetos mais importantes na influência da 

criatividade dos membros de uma organização, defendendo alguns autores que as 

características destes promovem e encorajam a motivação intrínseca melhoram a 

realização criativa. Por outro lado, as características do contexto organizacional que 

restringem ou constrangem o entusiasmo do indivíduo no seu trabalho reduzem a 

criatividade (Oldham & Cummings, 1996; Stacey, 1996; Zhou & George, 2001). 
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Os trabalhos complexos e desafiadores, que dão a hipótese aos trabalhadores de 

escolher como executar as tarefas, caracterizados pelos seus altos níveis de autonomia, 

variedade de competências, identidade e feedback, encorajem a motivação intrínseca e 

aumentam a criatividade (Oldham & Cummings, 1996). 

Outro fator que, pode influenciar a criatividade é a existência de colegas de 

trabalho estimulantes (Cummings & Oldham, 1997). A interação com pessoas 

estimulantes pode provocar motivação, aumento de interesse, complexidade e 

introdução de pressões competitivas, que por sua vez podem levar a um aumento da 

criatividade de grupo e individual. 

Para além disso, os colaboradores devem perceber que a organização encoraja, 

respeita, recompensa e reconhece os colaboradores que exibem criatividade (Zhou & 

George, 2001). 

A criatividade organizacional também requer que as organizações façam 

escolhas estratégicas tendo em conta os seus recursos humanos. As organizações 

necessitam de melhorar e desenvolver o seu capital social, contratando indivíduos 

inteligentes conhecedores e criativos no seu processo de pensamento e que estejam 

dispostos a trabalhar persistentemente para obter os seus objetivos. Em geral, as 

organizações criativas devem focar-se em empregar indivíduos com interesses amplos, 

que estejam dispostos a aprender e preparados para assumir determinados riscos 

(Andriopoulos, 2001). 

Amabile (1998) propõe que a criatividade é verdadeiramente aumentada quando 

recebe o apoio de toda a organização, por isso, o trabalho em equipa promove a 

interação inter-funcional entre os membros, eleva a participação de todos nas tomadas 

de decisão e aumenta a confiança na proposição de novas ideias e novos desafios. Os 

líderes devem procurar adotar sistemas e procedimentos apropriados que enfatizem a 

importância dos esforços criativos na organização. 

As equipas de trabalho têm, também, um papel importante no grau de 

criatividade e inovação de uma organização: os grupos de indivíduos que têm o trabalho 

bem estabelecido, que permitem a diversidade e os talentos individuais, que favorecem 

a cooperação entre os seus membros, que compreendem os pontos de vista de todos os 

membros e mostrem respeito e confiança pelos mesmos, que resolvem diferenças de 
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opinião e que comunicam de forma eficiente irão aumentar a criatividade e a inovação 

(Martins & Terblanche, 2003). 

Para que se crie um ambiente que promova a criatividade e a inovação devem 

existir sistemas de apoio, que reconheçam e recompensem os indivíduos criativos: se o 

comportamento criativo for recompensado, torna-se uma forma de agir geral e 

dominante. 

O estilo de liderança é outro aspeto fundamental para fomentar a criatividade 

numa organização. Os líderes conseguem ter efeitos diretos na criatividade das equipas 

através do seu próprio comportamento, que poderá encorajar ou desencorajar as equipas 

a correrem riscos e a propor ideias novas e úteis. Podem, também, exercer influências 

indiretas na criatividade das equipas ao criar um ambiente favorável no trabalho, no 

qual a criatividade é apoiada e encorajada e não inibida (George & Zhou, 2007; Gong et 

al., 2009; Rego et al., 2012; Zhou & George, 2003; Wang & Cheng, 2010; Zhang & 

Bartol, 2010). 

Para Oldham e Cummings (1996) existem dois tipos de comportamento dos 

líderes que podem influenciar a criatividade: a supervisão encorajadora, preocupação 

pelos sentimentos e necessidades dos colaboradores, encorajam-nos a expor as suas 

preocupações, fornecem feedback de informação positiva e facilitam o desenvolvimento 

de competências; e a supervisão controlada, monitoriza o comportamento dos 

colaboradores de perto, tomando decisões sem o envolvimento dos colaboradores, 

fornecem feedback de forma controlada e pressionam os colaboradores a pensar, sentir e 

agir de determinada forma. 

Contudo, os antecedentes da criatividade não se limitam aos fatores 

potenciadores. Existem também diversas barreiras à promoção da criatividade, tanto na 

organização, quanto no seio das equipas de trabalho. Hicks (1991) e Amabile (1998) 

dividem essas barreiras à promoção da criatividade entre inerentes às organizações e 

inerentes às equipes de trabalho. 

Amabile (1998) sugere cinco barreiras organizacionais à criatividade: (1) a 

chefia, ser subordinado a um chefe autoritário, arrogante e não incentivador a novas 

ideias é uma grande barreira a promoção da criatividade; (2) a comunicação, um fluxo 

de informações inadequado dificulta a comunicação, característica básica para a 

promoção da criatividade entre as equipas; (3) a cultura organizacional, estar em uma 
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organização com cultura ultrapassada e com hierarquia extremamente rígida e fechada 

não promove o potencial criativo das equipas; (4) a estrutura organizacional, assim 

como a cultura, a estrutura organizacional extremamente rígida e pouco flexível e que 

não estimula a geração de novas ideias é uma grande barreira a criatividade; e (5) as 

relações interpessoais, devem ser abertas, com fluxo contínuo de informações e de 

extrema confiança entre todos, caso contrário, torna-se mais um fator desestimulante a 

criatividade das equipas. 

Uma outra classificação é apresentada por Hicks (1991), ao apontar cinco tipos 

de barreiras à criatividade inerentes às equipas de trabalho: (1) barreiras de perceção, 

representam a capacidade de cada equipa em receber e gerir os dados e as informações a 

elas confiadas; (2) barreiras emocionais, surgem quando as emoções e os sentimentos 

pessoais afetam a capacidade de pensamento e de raciocínio das equipas, inibindo a sua 

imaginação; (3) barreiras culturais, expressam-se através da sociedade e da cultura na 

qual a equipa e a organização estão inseridas, sendo que, algumas culturas influenciam 

de forma muito considerável o modo das pessoas pensarem e agirem; (4) barreiras 

ambientais, referem-se ao ambiente de trabalho e a alguns fatores que tendem a afetar o 

potencial criativo das equipas (e.g., ruídos desagradáveis, monotonia ou desconfortos 

mentais e físicos); e (5) barreiras intelectuais, entre as quais está o uso da linguagem 

correta entre os membros das equipas, uso incorreto de estratégias, falta de informações 

relevantes ou problemas de comunicação.  

Percebe-se que nas barreiras definidas por Hicks (1991) e Amabile (1998), estão 

relacionadas em grande parte, às pessoas que exercem o poder dentro dessas 

organizações. Portanto, cabe aos líderes e aos gestores perceberem essas barreiras e 

criar métodos e estratégias para ultrapassá-las, promovendo a criatividade entre as 

equipes de trabalho, trazendo novas ideias e futuras inovações à organização. 

Em suma, a literatura sobre a liderança sugere que há um vasto leque de fatores 

(características pessoais dos colaboradores, o contexto organizacional, a complexidade e 

diversidade dos trabalhos propostos, a existência de colegas de trabalho estimulantes, a 

insatisfação no trabalho e o estilo de supervisão adotado pelo líder) que podem 

influenciar em grande parte a criatividade dos indivíduos de uma dada organização. 

Importa, porém, referir que, mais do que as características individuais e o 

contexto, é fundamental a interação entre ambos para se determinar se os indivíduos são 
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criativos ou não (Oldham & Cummings, 1996; George & Zhou, 2001; Zhou, 2003). Por 

exemplo, Oldham e Cummings (1996) defendem que os fatores pessoais (como as 

características pessoais relevantes para a criatividade) e os fatores contextuais (como a 

complexidade do trabalho e a supervisão encorajadora) interagem de forma a que os 

colaboradores e as equipas exibam mais criatividade quando possuem as características 

pessoais relevantes, têm trabalhos complexos e são supervisionados de uma forma 

encorajadora e não controlada. 

Já George e Zhou (2001) consideram que a abertura dos colaboradores para 

novas experiências está relacionada com o feedback que eles recebem dos seus 

supervisores e com a natureza do seu trabalho, de tal forma que, a criatividade dos 

colaboradores é mais estimulada quando estes têm uma grande abertura a novas 

experiências, têm trabalhos heurísticos e recebem feedback positivo dos seus 

supervisores. 

De acordo Gumusluoglu e Ilsev (2009) a motivação intrínseca é o aspeto mais 

relevante no processo de estímulo à criatividade dos indivíduos. Para esses autores, a 

influência exercida pela perceção do trabalho e pelo ambiente adequado promove a 

capacidade criativa desses indivíduos. Além disso, outras dimensões, como a perceção 

de apoio à inovação e os estímulos psicológicos dos líderes também são dimensões 

motivadoras da criatividade. 

2.4.6 A liderança autêntica e a criatividade 

“Ser capaz de compreender e gerir o afeto à volta de criatividade é uma 

capacidade importante para aqueles que se empenham nas atividades criativas e para 

aqueles que supervisionam o processo” (Zhou & George, 2003: 564). Os líderes 

emocionalmente inteligentes poderão compreender e gerir as emoções dos seus 

seguidores, ajudando-os a perceber o que sentem e a razão desses seus sentimentos e a 

geri-los de forma eficaz. Nós sugerimos que os líderes autênticos, sendo indivíduos com 

níveis de IE mais elevados e que agem de acordo com as suas palavras, os seus valores 

e as suas convicções, contribuem para relações interpessoais e um clima de trabalho 

onde a criatividade é fomentada e encorajada. 

Ilies et al. (2005) propõem que os líderes com uma orientação relacional 

autêntica têm influências positivas no comportamento dos seguidores e no seu bem-
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estar, uma vez que tentam promover o desenvolvimento dos seus seguidores (e não 

controlá-los) e apoiam a sua auto-determinação. A expressão pessoal e a motivação 

intrínseca são resultados importantes do próprio processo de LA, e estas também 

aumentam o bem-estar dos seus seguidores o que deve resultar numa melhor 

performance no trabalho. Assim, estes autores sugerem que os líderes autênticos ao 

apoiarem a auto-determinação dos seus seguidores também aumentam os seus níveis de 

motivação interna, auto-estima e criatividade. A motivação intrínseca é crucial para a 

criatividade porque uma pessoa intrinsecamente motivada tende a ser: (a) curiosa e com 

vontade de aprender; (b) cognitivamente flexível; (c) disposto a correr riscos; e (d) 

persistente quando enfrenta obstáculos, desafios e oportunidades (Deci & Ryan, 1985; 

Utman, 1997; Zhou, 2003). 

Para além disso, ao fomentarem relações de qualidade com os seus 

subordinados, estes ficam dispostos a colocar esforços extra no seu trabalho de forma a 

retribuir os fortes relacionamentos que mantêm com os seus líderes. Estes líderes 

também conseguem mais facilmente projetar os seus valores e visões nos seus 

seguidores (Ilies et al., 2005). Conjuntamente com os seus subordinados, tentam 

reforçar os resultados positivos e reduzir os negativos, mas também tentam 

compreender as causas dos resultados, ajudando os subordinados a perceber o que pode 

ser atribuído a causas internas e o que pode ser atribuído a causas externas. Assim, ao 

mostrar exemplos de elevados padrões morais de integridade, os líderes autênticos 

conseguem evocar um profundo sentido de compromisso pessoal entre os seguidores. 

Também, ao promover e construir relacionamentos transparentes, os líderes conseguem 

passar as informações mais rápida e facilmente, de forma a facilitar a performance dos 

subordinados. 

Desta forma, Walumbwa et al. (2008) sugerem que a LA está positivamente 

relacionada com a satisfação no trabalho dos subordinados e com a sua performance 

individual. Por sua vez, Shipton, West, Dawson, Bird e Patterson (2006) argumentam 

que elevados níveis de satisfação no trabalho fomentam a inovação e a criatividade 

durante todo o processo inovador, ao contrário dos ambientes de trabalho que não 

sustentam elevados níveis de moral. Argumentam, ainda, que os empregados que 

experienciam satisfação no trabalho têm mais flexibilidade cognitiva para estar abertos 

à mudança. 
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Ao serem auto-conscientes, transparentes nas relações que mantêm com os seus 

subordinados, ao terem perspetiva moral interna e ao serem capazes de analisar 

objetivamente todos os dados relevantes (incluindo as opiniões e propostas dos 

subordinados), os líderes autênticos servem como modelo e promovem a confiança e o 

respeito dos seus subordinados (Avolio et al., 2004a, Deluga, 1994; Gardner et al., 

2005; Ilies et al., 2005; Walumbwa et al., 2008). A confiança e o respeito são 

importantes porque os subordinados experienciam uma forte segurança emocional e 

sentem-se livres para propor ideias pouco convencionais e introduzir opiniões 

conflituosas sem ter medo de represálias (Avolio et al., 2004a; Edmondson, 2008; Prati, 

Douglas, Ferris, Ammeter & Buckley, 2003; Rego et al., 2007b, 2012). 

2.4.6.1 O papel da liderança e os cinco caminhos através dos quais pode surgir a 

criatividade 

Muitas investigações demonstraram que certos comportamentos dos líderes 

podem facilitar, e outras inibir, a criatividade das equipas. 

Zhou e George (2003) consideram que muitos investigadores têm tendência para 

tratar a criatividade como um fim, em vez de a considerar um meio para atingir um fim 

e, desta forma, o processo através do qual a criatividade surge não tem sido estudado de 

forma conveniente. Estes autores consideram que os líderes podem influenciar a 

criatividade das equipas através de um certo número de caminhos. Desta forma, 

identificaram cinco caminhos através dos quais a criatividade pode ter origem numa 

organização: (1) identificação do problema ou oportunidade, importante para as 

equipas cujo trabalho não gira em torno do comportamento criativo, uma vez que, estas 

seguem rotinas pré-estabelecidas e processos estandardizados, a criatividade muito 

raramente acontece. No entanto, e uma vez que a criatividade não faz especificamente 

parte do seu trabalho, estes colaboradores necessitam de um estimulador ou de pistas 

para despertar o seu potencial criativo; (2) recolha de informação e recursos, as 

equipas tendem a recolher apenas a informação que é relevante para as suas tarefas 

correntes, já que é difícil conseguirem conciliar a necessidade de recolher vastos 

conjuntos de informação e recursos com a necessidade de completar as tarefas de forma 

eficiente. Neste caso, os líderes emocionalmente inteligentes conseguem gerir as 

emoções dos seus seguidores e ajudá-los a perceber quanta, de onde e qual o tipo de 
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informação que devem recolher; (3) geração de ideias, os colaboradores das equipas 

empenhadas tem mudanças de humor com diferentes ritmos e intensidade, que podem 

tornar-se fontes de conflito e confronto, mas também de inspiração. Os líderes 

emocionalmente inteligentes e com um PsyCap elevado conseguem dar apoio e 

coragem quando os colaboradores se sentem frustrados, mas também aconselham 

preocupação quando estes estão demasiado entusiasmados, tendo sempre em conta os 

estados de espírito dos elementos das equipas de trabalho; (4) avaliação, modificação e 

comunicação de ideias, a avaliação e comunicação de ideias às outras pessoas, como 

colegas de trabalho, supervisores e clientes, nem sempre é uma tarefa fácil, porque estas 

podem ser mal interpretadas e as outras pessoas podem tirar conclusões precipitadas, 

não compreendendo realmente o que foi sugerido. Supomos, então, que a IE e o PsyCap 

poderá capacitar os líderes a perceberem corretamente as emoções das pessoas que 

rodeiam a ideia e dos colaboradores que a geram, compreendendo as causas e 

consequências dessas emoções, e gerindo-as de forma a que eles avaliem a ideia de 

forma imparcial; e (5) implementação de ideias, pressupõe a existência de mudanças 

que refletem o abandono do status quo. Assim, é necessário que todos os indivíduos e 

unidades envolvidas cooperem e forneçam recursos e apoios necessários. Antes de as 

ideias serem implementadas, os criativos necessitam de as fazer entender às partes 

envolvidas, para que elas sejam aceites. Os líderes emocionalmente inteligentes e com 

um PsyCap elevado conseguem perceber corretamente os conflitos e as tensões das suas 

equipas, gerindo as suas emoções negativas de forma a que continuem a acreditar no 

valor das suas ideias e a serem otimistas em relação à sua implementação.  

Segundo este modelo, estes caminhos não têm uma ordem pré-determinada, e 

assim que a criatividade é iniciada através de um destes caminhos, os outros surgem. 

Zhou e George (2003) defendem que a IE fornece aos líderes a capacidade de 

usar os cinco caminhos antes referidos, de forma a promover eficientemente a 

criatividade entre os colaboradores, em que o processo criativo nunca está terminado, 

sendo necessário que os líderes e a sua equipa tenham flexibilidade e estejam abertos a 

novas ideias e inspirações criativas. 
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2.4.7 O capital psicológico positivo e a inteligência emocional na criatividade 

Alguns autores defendem que os subordinados com elevados níveis de PsyCap 

são mais criativos (e.g., Avolio et al., 2004a; Bandura, 1997; Rego et al., 2012). 

Os indivíduos confiantes (ou auto-eficazes) acreditam nas suas próprias 

capacidades para mobilizar a motivação, os recursos cognitivos e organizar e realizar as 

ações necessárias para atingir determinados objetivos e produzir os resultados esperados 

(Bandura, 1997; Luthans & Youssef, 2004). Segundo Larson e Luthans (2006) os 

indivíduos mais confiantes escolhem tarefas mais desafiantes e motivadoras, investindo 

na sua realização e persistindo perante adversidades. Esta combinação de tarefas 

desafiantes, energia motivacional e perseverança torna os indivíduos mais predispostos 

a propor ideias novas e úteis para alcançar os objetivos. Assim, podemos supor que esta 

dimensão do PsyCap estimula a criatividade, uma vez que influencia a forma como os 

indivíduos encaram os novos desafios e se envolvem na sua resolução, aumentando a 

motivação intrínseca e não desistindo quando surgem contrariedades. Muitos estudos 

encontraram relações positivas entre a auto-eficácia e a criatividade (e.g., Choi, 2004; 

Prabhu, Sutton & Sauser, 2008; Tierney & Farmer, 2004). 

Já os indivíduos esperançosos têm capacidade para definir objetivos e encontrar 

formas e motivação para os alcançar (Snyder, 1995). A esperança é potencialmente 

importante para a criatividade no trabalho uma vez que esta requer que se desafio o 

status quo e requer uma vontade de tentar e possivelmente falhar. Os indivíduos 

esperançosos estão mais predispostos a sair fora do enquadramento e a propor ideias 

criativas para resolver os problemas e tirar partido das oportunidades. Para além disso, a 

criatividade requer um certo nível de força interna que instiga os indivíduos a serem 

perseverantes quando se encontram perante os desafios inerentes ao trabalho criativo, e 

os indivíduos com elevados níveis de esperança parecem estar aptos a encarar esses 

desafios de forma bem sucedida (Rego et al., 2012, 2014b). Quando os indivíduos têm 

elevados níveis de esperança possuem uma determinação interna que os leva a investir a 

energia necessária para alcançar os seus objetivos. Assim, a esperança pode ser uma 

capacidade essencial à criatividade, na medida em que capacita os indivíduos a 

desenvolver formas alternativas para atingir os objetivos quando surgem obstáculos, 

levando-os a serem persistentes face aos desafios inerentes ao processo criativo. A 

esperança alimenta a criatividade (Boyatzis & Akrivou, 2006). 
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Em relação aos indivíduos otimistas, estes associam o insucesso, a falha ou o 

acontecimento negativo a causas externas, temporárias e específicas de uma 

determinada situação, e os acontecimentos positivos a causas internas, permanentes e 

globais, permitindo-lhes reforçar a sua auto-estima e moral e influenciar positivamente 

a sua motivação (Luthans & Youssef, 2004; Rego et al., 2012). Ao distanciarem-se dos 

acontecimentos desfavoráveis, estes indivíduos diminuem a probabilidade de sentirem 

depressão, culpa e vergonha, e estão menos predispostos a desistir e mais propensos a 

ter visões positivas em situações de stress, a experienciar emoções positivas, a ser 

perseverante quando se deparam com dificuldades e pensar em formas criativas para 

resolver os problemas e tirar vantagem de oportunidades (Youssef & Luthans, 2007). 

Podemos supor que o otimismo é uma capacidade importante para a criatividade, uma 

vez que influencia a forma como os indivíduos encaram os insucessos resultantes do 

processo criativo, motivando-os a procurar novas alternativas, novas soluções e novos 

caminhos para a resolução dos problemas que vão surgindo. 

Os indivíduos resilientes têm a capacidade para lidar bem com situações 

adversas, conseguindo prosperar e crescer através das contrariedades, dificuldades, 

incertezas e mudanças, encarando-as como oportunidades de desenvolvimento e 

aprendizagem (Luthans & Youssef, 2004; Rego et al., 2012). A literatura sugere que a 

resiliência se relaciona com a criatividade (Cohler, 1987; Helson, 1999). Os 

empregados resilientes improvisam em situações predominantemente caracterizadas por 

mudança e incerteza (Youssef & Luthans, 2007), sendo provável que eles desenvolvam 

novas formas de fazer as coisas quando se confrontam com dificuldades, falhas e 

oportunidades. Podemos supor que esta capacidade de reagir ao insucesso e seguir em 

frente influencia a forma como estes indivíduos percecionam o risco e a incerteza que 

caracterizam o processo criativo, encorajando-os a superar os fracassos e contrariedades 

inerentes à criatividade, e estimulando as suas ideias criativas. 

Os indivíduos emocionalmente inteligentes conseguem procurar a resolução de 

problemas e a melhoria de condições para combater os sentimentos negativos, as 

frustrações e os medos, e conseguem perceber quando os colegas necessitam de 

encorajamento e apoio, ajudando-os a gerir as mudanças emocionais sentidas Estes 

indivíduos compreendem assim as suas próprias emoções e as dos outros, ajudando-os a 

perceber o que sentem e a razão desses seus sentimentos e a geri-los de forma eficaz, 
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convertendo assim, os estados negativos em positivos, sendo um mais-valia para a 

organização, pois quanto maior o equilíbrio maior é a propensão criativa (Zhou & 

George, 2003). 

2.4.8 Impactos e benefícios da criatividade nas organizações 

House (2003) afirmava que a falta de criatividade é uma das maiores ameaças à 

competitividade das organizações refletindo-se, esta, na economia global, uma vez que 

a criatividade representa um modo de responder mais eficazmente à resolução dos 

problemas. Zhou e George (2003) e Zhou e Ren (2012) defendiam que os líderes podem 

influenciar direta e indiretamente a criatividade dos seus colaboradores e 

consequentemente das equipas. Diretamente, através do seu comportamento de 

incentivo e encorajamento e, ainda, assumindo e propondo novas ideias. Indiretamente 

através da criação de ambientes de trabalho facilitadores da criatividade (George & 

Zhou, 2007; Khazanchi & Masterson, 2011; Montag, Maertz & Baer, 2012; Wang & 

Cheng, 2010; Zhang & Bartol, 2010; Zhou & George, 2003; Zhou & Ren, 2012). 

Nos últimos anos, a criatividade dos colaboradores tornou-se peça fundamental 

para que se atinja a excelência no desempenho organizacional. É hoje considerada uma 

dimensão expressa, ou latente, nas organizações, podendo ou não ser posta em prática e 

ao serviço dos objetivos organizacionais. Cabe, assim, aos líderes fomentá-la e criar 

contextos que a facilitem (Ilies et al., 2005). Avolio et al. (2004a, 2005) sugerem que 

líderes autênticos, que fomentam relações de qualidade com os seus seguidores 

(relações autênticas), influenciam positivamente o comportamento destes e o seu bem-

estar contribuindo para melhorar a sua performance. Estimulam, desta forma, a auto-

determinação, a segurança e a confiança dos colaboradores, preparando-os para que 

focalizem as suas energias criativas nos objetivos importantes e encontrem diferentes 

caminhos para resolver os problemas, tirando vantagem das oportunidades que vão 

aparecendo (Avolio et al., 2004; Ilies et al., 2005; Sousa & Monteiro, 2010). 

A criatividade organizacional apresenta-se como uma forte contribuição para a 

inovação organizacional, para a sua eficácia e sobrevivência (Nayak, Noida & Agarwal, 

2011). Neste âmbito a crescente aposta nos recursos financeiros, tecnológicos, humanos 

e sociais são uma a mais-valia que nenhuma organização deve subestimar, mas é o 
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capital psicológico positivo que surge como contributo único e distintivo que permite o 

uso eficiente de todos os recursos referidos anteriormente.  

Compreende-se, pois, a necessidade de evidenciar a aposta em colaboradores 

criativos capazes de solucionar problemas e fomentar o desenvolvimento e sucesso das 

organizações. 

Wright e Walton (2003) advogam que a criatividade dos colaboradores nas 

organizações é importante na obtenção de vantagem competitiva e de sucesso e referem 

que a criatividade confere benefícios tanto a nível individual como a nível 

organizacional, uma vez que ambos são fatores de extrema importância face à incerteza, 

risco e dinamismo da economia. 

Assim, inicialmente quando se falava em criatividade, procurava-se focar 

essencialmente nas diferenças individuais de personalidade, capacidades cognitivas e 

nos estilos de resolução de problemas. Behestifar e Zare (2013) advogam que a 

criatividade é uma característica adaptativa do funcionamento cognitivo normal, que 

evoluiu para ajudar a resolver problemas sob condições de incerteza. Estes autores 

argumentam que para um correto entendimento da criatividade organizacional, será 

necessário entender: (1) o processo criativo, (2) o produto criativo, (3) a pessoa criativa, 

(4) a situação criativa, (5) e a forma como estas componentes se relacionam entre si. 

Girdauskiene (2013), neste âmbito evidencia o fato da criatividade ser 

considerada uma das principais vantagens competitivas nas organizações, assim a 

organização criativa deve ser analisada de forma a revelar como a criatividade e o 

conhecimento deverá ser implementado e fomentado. No entanto, sem descuidar do 

fator novidade/originalidade, uma vez que estes apresentam-se fundamentais para que 

estas ideias, sejam de fato consideradas criativas e úteis. 

No que diz respeito, à criatividade nas organizações, Wright e Walton (2003), 

citando autores como Amabile (1988); Oldam e Cummings (1996) referem que 

colaboradores criativos são aqueles que sugerem produtos, ideias ou procedimentos 

inovadores e que fornecem a organização com a matéria-prima necessária para o seu 

desenvolvimento e implementação. 

Zhang e Bartol (2010) referem que o desempenho criativo ajuda as organizações 

a resolver problemas, criar novos produtos e serviços e tirar benefícios de novas 

oportunidades de negócio, da mesma forma que contribui para a eficácia e 
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sobrevivência das organizações, pois ajuda na adaptação das mesmas em contexto de 

mudança, crescimento e competição no mercado global. A criatividade organizacional 

deve ser encarada como um processo contínuo e não deve estar limitada ao espaço e ao 

tempo.  

As organizações criativas tentam encontrar o equilíbrio entre negócios e a 

criatividade, este equilíbrio permite criar um ambiente criativo propício ao 

conhecimento, ao mesmo tempo que incentiva os colaboradores no desenvolvimento, 

criação e produção de novos produtos, direcionados às necessidades do mercado 

(Girdauskiene, 2013).  

Para enfrentar os constantes desafios e incrementar a inovação nas organizações, 

os colaboradores devem usar as suas capacidades intelectuais de forma a promover 

mudanças organizacionais positivas, usando os seus conhecimentos e criatividade 

(Behestifar e Kamani-Fard, 2013).  

Rego et al. (2009a, 2012) referem a importância de identificar e selecionar 

colaboradores criativos, de forma a dar resposta a organizações inseridas em ambientes 

de negócio extremamente dinâmicos.  

Para as organizações é muito importante aproveitar e fomentar a criatividade de 

seus colaboradores, neste sentido o papel dos gestores apresenta-se como vital e pode de 

acordo, com Rego e Cunha (2011), incentivar a criatividade se desenvolverem o 

otimismo dos seus funcionários. No entanto, estes autores alertam para o fato, de não 

ser conveniente promover estes estados afetivos a todo o custo, um certo nível de efeito 

negativo, se combinado com altos níveis de positividade pode auxiliar a gerar 

criatividade. 

Toda esta envolvência permite no fundo a capacidade da organização responder 

com sucesso a dificuldades que enfrenta, transformando-as em oportunidades e 

promovendo no seio organizacional, a felicidade, o otimismo, a criatividade e a 

esperança individual. Para o efeito, deve apostar em climas de confiança e de 

cooperação que permita valorizar as relações interpessoais, que desenvolva o capital 

psicológico positivo e todos os outras formas de capital na organização (Rego, Júnior, 

Cunha, Stallbaum & Neves, 2014a). 
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Em suma, uma organização que ambicione ser bem-sucedida, precisa de pessoas 

criativas e qualificadas, da mesma forma, precisa de incentivar os colaboradores a 

desenvolver as suas competências. 

2.5 – AS EQUIPAS NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

“Os líderes eficazes devem ser proactivos, orientados para a 

mudança, inovadores, motivadores e inspiradores, e infundir 

uma visão ou missão no grupo. Devem também estar 

interessados nos outros, ser capazes de promover o 

empenhamento no grupo, estimular os esforços extra e 

empoderar os membros da equipa.” 

Hogg (2005: 55) 

 

A introdução deste ponto no estudo é relevante, considerando as tendências 

atuais, que utilizam os grupos desde a distribuição do trabalho à tomada de decisão, do 

processamento de informação à resolução de conflitos, pois estes possuem o potencial 

de aumentar simultaneamente a produtividade, satisfação e criatividade dos seus 

membros. Até finais dos anos oitenta, o tema do trabalho em equipa era um tópico 

especialmente importante apenas na literatura académica (Steijn, 2001). Sobretudo 

desde então, ocorreu um forte incremento do interesse do mundo empresarial. 

A definição de grupo segundo Daft (1999: 356) é “uma unidade com duas ou 

mais pessoas que interagem e coordenam seu trabalho par conseguir atingir uma meta 

específica”. Para Cunha et al. (2007: 403) é: “um conjunto de três ou mais indivíduos 

que (1) interagem entre si, (2) estão psicologicamente conscientes uns dos outros e (3) 

têm a perceção de constituir um grupo”. Como se pode verificar, um grupo supõe a 

necessidade de interação mútua e a consciencialização desta interação, como uma 

condição necessária à existência de um objetivo comum, embora não suficiente, para a 

existência de um grupo. 

Mesmo quando, noutros casos, os grupos não são formalmente constituídos pela 

gestão para prossecução de objetivos organizacionais, eles emergem informalmente 

para satisfação de necessidades pessoais dos membros dessa organização. Por estas 

razões, o grupo é uma unidade de análise de importância reconhecida em termos de 
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comportamento nas organizações, mas também porque o comportamento dos grupos 

difere consideravelmente do comportamento individual, introduzindo uma nova série de 

considerações e fatores que vêm complicar o trabalho do gestor (Cunha et al., 2007). 

As organizações de saúde utilizam o modelo do grupo permanente, 

hierarquizado em forma de pirâmide, onde os grupos funcionam como elos, articulando-

se de forma que todos os grupos de trabalho estejam interligados para dar forma à 

organização total. 

Atendendo que os grupos satisfazem um elevado conjunto de funções e 

necessidades, quer no interesse da organização quer dos seus membros, e se permitem 

juntar um conjunto complexo de capacidades e competências específicas que 

dificilmente se poderão encontrar numa só pessoa, é também importante indagar sobre a 

sua eficácia, embora possam criar sinergias e melhorar a eficácia organizacional. O 

desleixo, a responsabilidade e a ociosidade social de alguns elementos dos grupos é 

muitas vezes um problema sério no meio dos grupos de trabalho, principalmente, e em 

particular, quando as organizações pautam o seu sistema retributivo ou recompensas de 

forma igualitária por todos os membros, independentemente da sua contribuição 

individual (Cunha et al., 2007; Daft, 1999; Dubrin, 1998; Lameiras, 2010). 

A eficácia dos grupos de trabalho baseia-se em dois resultados – resultado 

produtivo, satisfação pessoal e maior criatividade, como está ilustrado na Figura 2.9. Os 

fatores que influenciam a eficiência do grupo começam com o contexto organizacional, 

incluindo fatores como a estrutura, a estratégia, o ambiente, a cultura e os sistemas de 

recompensa. As características principais do grupo são o tipo, a estrutura e a 

composição dos grupos (Daft, 1999). 
 

 
Fonte: Construída a partir de Daft (1999: 357). 

FIGURA 2.9 – Modelo da eficácia dos grupos de trabalho. 
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Estas características de grupo influenciam os seus processos internos e, 

consequentemente, afetam a produção, a satisfação e a criatividade. Os líderes devem 

entender e administrar os estágios de desenvolvimento, coesão, normas e conflitos a fim 

de estabelecer um grupo eficiente. Esses processos são influenciados pelas 

características do grupo e da organização e pela habilidade dos membros e líderes de 

dirigir esses processos de maneira positiva. 

A forma como os grupos são organizados e a dinâmica produzida no seu interior 

afeta de maneira diferente cada um dos seus elementos, levando que, alguns deles não 

cumpram com as responsabilidades do grupo, provocando movimentos internos de 

desmotivação e insatisfação, reduzindo os seus esforços na execução de tarefas. É 

vulgar ouvir a este propósito as seguintes expressões (Cunha et al., 2007: 408): 

• “Se os outros nada se esforçam, porque haveria eu de o fazer?” 

• “No meio de tantas pessoas ninguém notará que eu me esforço menos” 

• “Tanto recebo por trabalhar muito como por trabalhar pouco” 

• “Que adianta ser criativo, apresentar novas ideias, se o meu desempenho é 

igualmente visto como o dos outros” 

Este conjunto de expressões induz na análise do comportamento organizacional 

variáveis que influenciam o desempenho dos grupos de trabalho, beneficiando no 

sentido positivo ou negativo a performance organizacional. 

Saber lidar com os colaboradores, individualmente ou em grupo, tornou-se um 

dos maiores desafios das organizações. Como atingir o ponto de equilíbrio entre a 

melhor prestação da organização e as melhores condições individuais? Como fazer 

despoletar uma maior criatividade individual ou grupal para atingir maior eficácia e 

inovação organizacional? Este é, porventura, um dos maiores dilemas com que qualquer 

gestor se defronta. 

2.5.1 Os colaboradores como fontes de vantagem competitiva – capital humano, social e 

psicológico 

Nos últimos anos o capital económico (tangível) deixou de ser o único fator de 

interesse para os empresários e investigadores, passando o capital humano (intangível) a 

ser reconhecido como uma fonte de sucesso das organizações e de vantagem 
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competitiva sustentada. As mudanças e o investimento em capital físico (representado 

pelos serviços, processos tecnológicos, máquinas e o investimento em equipamentos) 

podem melhorar a competitividade da organização, também o investimento em capital 

humano, através do desenvolvimento de competências, conhecimento e capacidades 

pode melhorar a sua performance (Luthans & Youssef, 2004; Wright & Snell, 1999). 

Comparados com os recursos tradicionais físicos, estruturais e financeiros, os 

recursos humanos são os menos imitáveis pela concorrência. O perfil da força de 

trabalho é único numa organização e não pode ser comprado na sua totalidade ou 

copiado (Larson & Luthans, 2006). 

O capital humano é, habitualmente, comparado com o conhecimento, as 

capacidades, as habilidades e as competências dos trabalhadores, derivadas da 

educação, experiência e habilidades específicas. 

De acordo com Luthans e Youssef (2004) o capital humano é, geralmente, 

dividido em duas dimensões: conhecimento explícito, é facilmente medível, e 

facilmente imitável. As organizações pagam a formação aos seus colaboradores para 

que estes sejam mais qualificados; apostam na formação técnica através de outsourcing, 

o que se traduz no ensino de competências idênticas aos colaboradores de organizações 

concorrentes; contratam os trabalhadores competentes de outras empresas concorrentes, 

copiando experiências de trabalho. Tudo isto leva a que a educação, a experiência e as 

competências dos trabalhadores sejam ‘ultrapassadas’ facilmente, não se tornando em 

vantagens competitivas (Luthans & Youssef, 2004); já o conhecimento tácito é 

específico da organização e é construído ao longo do tempo quando os seus membros 

começam a socializar, a fazer parte da cultura, a compreender a estrutura e processos da 

organização e a aprender a trabalhar”como um todo”. Este é um processo intangível 

mas vital, que inclui um tremendo investimento, especialmente de tempo e esforço nos 

gestores e nos empregados. Este conhecimento já não é imitável como acontece com o 

conhecimento explícito. A concorrência não consegue copiá-lo pois ele é específico de 

cada organização e, por isso, não é transferível (Luthans & Youssef, 2004). 

O capital social é um constructo multifacetado, que inclui o valor dos 

reconhecimentos entre as pessoas e o valor das redes de trabalho individuais que são 

desenvolvidas ao longo do tempo. Estes relacionamentos sociais são formados através 

de contactos, normas e confiança (Luthans, Luthans & Luthans, 2004). 
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A importância do capital social é devida ao facto de criar um elemento 

contextual para o capital humano. Sem o capital social as organizações estariam muito 

enfraquecidas, pois os empregados trabalham todos os dias uns com os outros, direta ou 

indiretamente. Quando existe uma tarefa para realizar ou um problema para resolver, as 

pessoas procuram ajuda nos amigos, família, colegas e outros, e não apenas nas figuras 

da autoridade (Larson & Luthans, 2006). Wright e Snell (1999) consideram importante 

que as empresas tenham em atenção que as pessoas não trabalham sozinhas, elas 

combinam os seus talentos e energia para alcançar os seus objetivos. 

Em suma, os autores (Luthans & Youssef, 2004) argumentam que o capital 

social é crucial para a criação de uma vantagem competitiva sustentável, e pode mesmo 

contribuir para a criação de capital humano. 

O capital psicológico positivo é único e pode ser desenvolvido e gerido para a 

obtenção de melhores resultados e para um aumento da competitividade nas 

organizações, tornando-o único e específico da própria organização. 

O capital psicológico também satisfaz o critério cumulativo, inter-relacionado e 

renovável das vantagens competitivas. Todos os colaboradores trazem uma bagagem 

psicológica considerável das experiências de vida que tiveram no passado para o local 

de trabalho. Os eventos que acontecem frequentemente no ambiente social dos 

empregados continuam a dar forma à sua confiança, esperança, otimismo e resiliência. 

A gestão do PsyCap pode, efetivamente, canalizar os talentos das pessoas, as 

suas forças e capacidades psicológicas através de resultados sustentados, produtivos e 

éticos, que resultam em vantagens competitivas (Luthans & Youssef, 2004). 

2.5.2 A inteligência emocional da equipa e respectiva eficácia 

A inteligência emocional pode contribuir para melhores decisões grupais e a 

eficácia das equipas. Druskat e Wolff (2001) sugeriram um modelo que responde a esta 

necessidade. Ei-la em traços breves (vide Figura 2.10): 

• A inteligência emocional da equipapode ser definida em função de vários 

aspectos, entre os quais cinco. Primeiro: a equipa denota elevada consistência 

das emoções dos seus membros, e compreende como elas podem afectar o 

trabalho grupal. Segundo: se um membro infringe as normas de interação 

emocional, é confrontado com o assunto. Terceiro: a equipa procura feedback, 
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interna e externamente, acerca do seu funcionamento e desempenho (i.e., 

confronta-se consigo próprio). Quarto: a equipa é capaz de arranjar escapes para 

o stresse e de erigir mecanismos de apoio à produção criativa. Quinto: a equipa 

tem normas que asseguram a consideração das pessoas exteriores ao grupo, seja 

dentro ou fora da organização. 

• A inteligência emocional da equipa está na génese de três condições essenciais 

para o trabalho cooperativo: confiança mútua entre as pessoas, elevado sentido 

de identidade grupal (as pessoas sentem que pertencem a um coletivo e aprazem-

se por tal facto), e um forte sentido de eficácia (o grupo sente que pode 

desempenhar eficazmente o seu papel, e que o fará melhor mediante o trabalho 

conjunto do que individualmente). 

• Estas três condições criam o terreno propício para a participação, a cooperação e 

a colaboração entre os membros da equipa. É sobre elas que podem ser 

edificadas melhores decisões, soluções mais criativas e produtividade mais 

elevada. 

 
Fonte: Construída a partir de Druskat e Wolff (2001: 85). 

FIGURA 2.10 – Como a inteligência emocional das equipas conduz a melhores decisões e maior 
produtividade 
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ações. À medida que os seus membros se apercebem das consequências positivas das 

suas acções (e.g., melhores decisões, mais elevada produtividade), é provável que 

reforcem os mecanismos que caraterizam a inteligência emocional da equipa. É 

igualmente possível que fortaleçam os laços de confiança e os processos cooperativos. 

Gera-se assim um processo de influências recíprocas, mediante o qual a inteligência 

emocional da equipa influencia os resultados obtidos – mas é também por estes afetada 

(Rego & Cunha, 2007). 

2.5.3 Coesão do grupo ou equipa 

Outro aspeto importante no processo da equipa é a coesão, revelando-se pela 

vontade dos seus membros em permanecerem no grupo. O sucesso do grupo no alcance 

de objetivos, a sua pequena dimensão, a existência de ameaças externas e a perceção de 

semelhança entre os seus membros, são alguns dos fatores que intensificam a coesão. 

Os membros dos grupos coesos têm maior probabilidade de aceitar as normas dos 

grupo, de se identificar mais com ele e de trabalhar cooperativamente, reduzindo-se as 

diferenças de desempenho intra-grupo (Cunha et al., 2007). 

A importância da coesão tem sido sugerida pelo facto de se relacionar com os 

níveis de produtividade – embora não necessariamente no sentido do seu fomento. Mais 

propriamente, o processo decorre de acordo com as normas referentes à produtividade 

estabelecidas pelo grupo: (a) se as normas de produtividade forem elevadas (e.g., em 

termos de output e qualidade), um grupo mais coeso será mais produtivo do que um 

grupo menos coeso; (b) mas se as normas de produtividade forem baixas e a coesão for 

elevada, então a produtividade será baixa; (c) se a coesão e as normas de desempenho 

forem baixas, então a produtividade tenderá a manter-se num nível correspondente 

(Cunha et al., 2007). 

As características da estrutura do grupo e do contexto influenciam a coesão. A 

primeira é a interação do grupo. Quanto maior o contacto entre os membros do grupo 

e quanto mais tempo permanecerem juntos, maior será a coesão do grupo. Através de 

interações frequentes, os membros passam a se conhecer e tornam-se mais dedicados ao 

grupo. A segunda é o conceito de metas compartilhadas. Se os membros de um grupo 

concordam com as metas, eles serão mais coesos. A concordância sobre os propósitos e 
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direções mantém o grupo unido. A terceira é a atração pessoal pelo grupo, isto é, os 

membros têm atitudes e valores similares e apreciam estar juntos (Daft, 1999). 

Dois fatores no contexto da equipa também influenciam na coesão do grupo. O 

primeiro é a presença de competição. Quando uma equipa está em competição 

moderada com outras, a sua coesão aumenta e ela esforça-se para vencer, aumentando 

também a solidariedade entre o grupo. Finalmente, o sucesso da equipa e a sua 

avaliação favorável por pessoas de fora aumentam a coesão. Quando uma equipa é bem 

sucedida em uma tarefa e outras pessoas na organização reconhecem o sucesso, os 

membros sentem-se bem e o seu comprometimento com a equipa será alto (Daft, 1999). 

Em suma, as equipas são uma das fórmulas de que as organizações se socorrem 

para atingir os objetivos e cumprir a sua missão. Representam um dos modos 

potencialmente mais eficazes de resolver problemas complexos e tomar decisões que 

requerem a criatividade e os contributos dinâmicos de vários membros organizacionais. 

Mediante a participação, os membros organizacionais podem canalizar as suas ideias, 

criatividade, informação e conhecimentos para as decisões e planos de mudança, assim 

lhes conferindo maior potencial de eficácia (Rego & Cunha, 2007). 

2.5.4 O comportamento positivo a nível das equipas 

Recentes estudos têm sugerido que o comportamento positivo pode operar ao 

nível do grupo ou equipa (Schriesheim, Wu & Scandura, 2009; Yammarino et al., 

2008), sendo descrita como uma coleção de indivíduos que são interdependentes e 

interagem, quer face a face ou em uma base virtual com o outro (Yammarino, Dionne, 

Chun & Dansereau, 2005 Exemplos de comportamentos positivos ao nível do grupo 

podem incluir fenómenos como o otimismo coletivo e a resiliência. 

A nível do capital psicológico, alguns autores também propuseram que a 

pesquisa futura deve considerar o capital psicológico das equipas (Luthans, Youssef & 

Avolio, 2007b), expandindo o trabalho sobre o comportamento organizacional positivo, 

a partir do nível individual para incluir o nível de grupo/equipa (Yammarino et al., 

2008). Isto levou a testar empiricamente comportamentos de grupo de nível positivo, 

como a esperança, otimismo e resiliência, e as suas relações com resultados a nível da 

equipa, tais como, a coesão, a cooperação, a coordenação, satisfação e conflito. 



_________________________________________________________________Enquadramento Teórico 

121 

Quando generalizado numa organização, o PsyCap gera vigor, energia e 

vitalidade organizacional. Semelhante ao que acontece no contágio entre líder-seguidor 

na LA, o comportamento individual positivo, afeta e contagia positivamente o 

comportamento do grupo/equipa e também o comportamento organizacional (vide 

Figura 2.11) 

 
Fonte: Construída a partir de Yammarino et al. (2008). 

FIGURA 2.11 – Perspetivas multi-nível do comportamento organizacional positivo. 
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promoção positiva e em auto-desenvolvimento. Os líderes podem fomentar um 

ambiente organizacional “positivo” e “virtuoso” através do modo como decidem e se 

comportam na relação com os seus colaboradores. Isto é, articulando uma visão para a 

organização que seja apelativa, repleta de significado para quem nela trabalha e 

orientada para a excelência, criando um clima onde o bem-estar dos seus membros é 

promovido, incutindo nas pessoas o sentido de preocupação com as dificuldades dos 

outros, fomentando uma cultura em que os erros (honestos) são perdoados e usados 

como fatores de aprendizagem. Ou seja, alimentando o perdão (e não a retaliação), 

atuando com justiça para com os seus colaboradores e tratando-os com dignidade e 

respeito (Cunha & Rego, 2009). 
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2.6 MODELO CONCEPTUAL DE INVESTIGAÇÃO 

“No modelo de investigação quantitativa, o investigador parte 

do conhecimento teórico existente ou de resultados empíricos 

anteriores, pelo que a teoria antecede o objeto de 

investigação; as hipóteses são derivadas da teoria e são 

formuladas como a maior independência possível em relação 

aos casos concretos que se estudam; estas hipóteses são 

operacionalizadas e testadas face a novas condições 

empíricas; os instrumentos de recolha de dados são 

predefinidos; idealmente, pretende-se construir uma amostra 

que seja representativa da população; os fenómenos 

observados são classificados em termos de frequência e 

distribuição; da análise de dados regressa-se às hipóteses 

procedendo-se à sua corroboração; um dos fins últimos 

consiste na generalização dos resultados para a população.” 

Duarte (2009: 6) 

 

Tendo presente que o objectivo geral desta investigação é o de averiguar em que 

medida a liderança autêntica explica a criatividade dos seus colaboradores nas 

organizações, procuraremos então, provar que a liderança autêntica pode ser 

considerada um factor que conduz ao despertar da criatividade dos seus colaboradores, 

provar que a liderança autêntica assenta em características de liderança transformacional 

e liderança ética. Pretenderemos, também, provar que a relação existente entre a 

liderança autêntica e a criatividade dos colaboradores pode ser explicada directamente 

ou através da IE e/ou do PsyCap quer dos líderes, quer dos colaboradores. 

O modelo conceptual de investigação proposto encontra-se representado na 

Figura 2.12. 
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Hipótese 1:  A inteligência emocional dos líderes influencia a sua liderança autêntica. 
Hipótese 2:  O capital psicológico dos líderes influencia a sua liderança autêntica. 
Hipótese 3:  As características de liderança transformacional influenciam/antecedem o estilo de 

liderança autêntica exercida pelos líderes. 
Hipótese 4:  As características de liderança ética influenciam/antecedem o estilo de liderança autêntica 

exercida pelos líderes. 
Hipótese 5:  A liderança autêntica associa-se positivamente com a criatividade dos seus 

colaboradores/equipa. 
Hipótese 6:  Os líderes autênticos promovem a inteligência emocional dos seus colaboradores/equipa. 
Hipótese 7:  Os indivíduos/equipas com maior inteligência emocional são mais criativos. 
Hipótese 8:  Os líderes autênticos promovem o capital psicológico dos seus colaboradores/equipas. 
Hipótese 9:  Os indivíduos/equipas com maior capital psicológico são mais criativos. 
Hipótese 10:  A inteligência emocional medeia a relação entre a liderança autêntica e a criatividade. 
Hipótese 11:  O capital psicológico medeia a relação entre a liderança autêntica e a criatividade. 
Hipótese 12:  As variáveis da caracterização da equipa influenciam a sua criatividade. 

 
FIGURA 2.12 – Modelo conceptual de investigação 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

As organizações são agrupamentos humanos intencionalmente 

construídos e reconstruídos, a fim de se atingirem objectivos 

específicos. Uma organização nunca constitui uma unidade 

pronta e acabada, mas um organismo social vivo e sujeito a 

mudanças. 

Teixeira (2005: 24) 

 

3.1.1 Da criação ao catual estatuto do Sistema Nacional de Saúde5 

A organização dos serviços de saúde sofreu, através dos tempos, a influência dos 

conceitos religiosos, políticos e sociais de cada época e foi-se concretizando para dar 

resposta ao aparecimento das doenças. 

O Dr. Ricardo Jorge inicia em 1899, a organização dos “Serviços de Saúde e 

Beneficência Pública” que, regulamentada em 1901, entra em vigor em 1903. A 

prestação de cuidados de saúde era então de índole privada, cabendo ao Estado apenas a 

assistência aos pobres. 

A Lei n.º 2011, de 2 de Abril de 1946, estabelece a organização dos serviços 

prestadores de cuidados de saúde então existentes: Hospitais das Misericórdias, Estatais, 

Serviços Médico-Sociais, de Saúde Pública e Privados. 

Só em 1971, com a reforma do sistema de saúde e assistência (conhecida como 

“a reforma de Gonçalves Ferreira”), surge o primeiro esboço de um Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). São explicitados princípios, como sejam o reconhecimento do direito à 

saúde de todos os portugueses, cabendo ao Estado assegurar esse direito, através de uma 

política unitária de saúde da responsabilidade do Ministério da Saúde, a integração de 

todas as actividades de saúde e assistência, com vista a tirar melhor rendimento dos 

recursos utilizados, e ainda a noção de planeamento central e de descentralização na 

execução, dinamizando-se os serviços locais. 

Foi, no entanto, a partir de 1974 que a política de saúde em Portugal sofreu 

modificações radicais, tendo surgido condições políticas e sociais que permitiram, em 

                                                 
5  Portal da Saúde (www.portaldasaude.pt, acesso em Novembro de 2014). 
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1979, a criação do SNS, através do qual o Estado assegura o direito à saúde (promoção, 

prevenção e vigilância) a todos os cidadãos. 

De referenciar que, em 1976, o “despacho Arnault” abriu acesso aos Postos de 

Previdência Social (mais tarde Segurança Social) a todos os cidadãos 

independentemente da sua capacidade contributiva. 

O SNS envolve todos os cuidados integrados de saúde, compreendendo a 

promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento dos 

doentes e a reabilitação médica e social. Tem como objectivo a efectivação, por parte do 

Estado, da responsabilidade que lhe cabe na protecção da saúde individual e colectiva. 

Goza de autonomia administrativa e financeira, estrutura-se numa organização 

descentralizada e desconcentrada, compreendendo órgãos de âmbito central, regional e 

local, e dispõe de serviços prestadores de cuidados de saúde primários e diferenciados. 

É apoiado por actividades de ensino que visam a formação e aperfeiçoamento dos 

profissionais de saúde. 

Nos anos 90 é aprovada a Lei Orgânica do Ministério da Saúde e é publicado o 

novo estatuto do SNS através do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, que tenta 

ultrapassar a dicotomia entre os cuidados de saúde primários e diferenciados, através da 

criação de unidades integradas. As unidades integradas de saúde pretendem viabilizar a 

articulação entre grupos personalizados de centros de saúde e hospitais. Procurar-se 

uma gestão de recursos mais próxima dos destinatários. 

Em 1999 foi estabelecido o regime dos Sistemas Locais de Saúde, que são um 

conjunto de recursos articulados na base da complementaridade e organizados segundo 

critérios geográfico-populacionais, que visam facilitar a participação social e que, em 

conjunto com os centros de saúde e hospitais, pretendem promover a saúde e a 

racionalização da utilização dos recursos. 

É no prosseguimento desta linha de actuação que são criados os Centros de 

Responsabilidade Integrada (CRI). Pretende-se que os CRI constituam verdadeiros 

órgãos de gestão intermédia, que, sem quebrar a unidade de conjunto, sejam dotados de 

poder decisório, possibilitando-se a desconcentração da tomada de decisão. 

Com a aprovação do novo regime de gestão hospitalar (Lei n.º 27/2002, de 8 de 

Novembro), introduzem-se modificações profundas na Lei de Bases da Saúde. Acolhe-

se e define-se um novo modelo de gestão hospitalar, aplicável aos estabelecimentos 
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hospitalares que integram a Rede de Prestação de Cuidados de Saúde e dá-se expressão 

institucional a modelos de gestão de tipo empresarial (EPE). 

Com o Programa do XVII Governo Constitucional para a saúde é atribuída uma 

particular relevância à reestruturação às Entidades Públicas Empresariais, 

transformando hospitais SA, através do Decreto-Lei n.º 93/2005, de 7 de Junho, em 

hospitais EPE, procedendo à sua concretização com o Decreto-Lei n.º 233/2005 de 29 

de Dezembro.  

Mais recentemente, criada pelo Decreto-Lei n.º 67/2011, de 2 de Junho, a 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (ULSNE) integra as unidades de saúde do 

extinto Centro Hospitalar do Nordeste, EPE (CHNE), (nomeadamente, Unidades 

Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e de Mirandela) e do extinto 

Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Trás-os-Montes I – Nordeste (ACES 

Nordeste), (nomeadamente, Centro de Saúde de Alfândega da Fé, Bragança – Santa 

Maria, Bragança – Sé, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de 

Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela I, Mirandela II, Mogadouro, Torre de 

Moncorvo, Vila Flor, Vila Nova de Foz Côa, Vimioso e Vinhais), sucedendo em todos 

os direitos e obrigações das unidades integradas, abrangendo uma área total de 6608 

Km2 e uma população residente de 143 5646 pessoas. 

 

  
FIGURA 3.1 – Área geográfica de atuação da ULSNE. 

 

                                                 
6  Instituto Nacional de Estatística (INE), Censos 2011. 
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A reforma continuada do sistema de saúde e, como consequência, a estruturação 

do SNS têm que ser encaradas como um processo de aperfeiçoamento constante por 

forma a acompanhar a evolução, necessidades e expectativas da sociedade. 

3.1.2 Os Centros de Saúde e os Hospitais7 

Os Centros de Saúde e os Hospitais são unidades pilares do SNS para 

atendimento e prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e continuados à 

população. A sua missão implica que uma parte substancial da sua actividade e 

cuidados se dirijam à comunidade que serve, incluindo abordagens preventivas e de 

promoção da saúde de âmbito ambiental a grupos específicos, abordagens de prevenção 

terciárias dirigidas ao indivíduo ou às famílias, entre outros; bem como, questões de 

urgência e emergência em contexto hospitalar e cuidados continuados. A promoção, 

tratamento e reabilitação constituem, pois, as principais funções dos centros de saúde, às 

quais devem ser dada prioridade, já que constituem o núcleo essencial da filosofia e 

estratégia dos cuidados de saúde primários. Já aos hospitais, cabe o cuidado 

diferenciado de saúde, munidos das diversas especialidades, bem como, o actuar em 

urgência e emergência e cuidados continuados. Uma outra parte da actividade dos 

centros de saúde e hospitais está relacionada, com o promover o desenvolvimento 

profissional e pessoal dos seus recursos humanos e o colaborar com instituições de 

ensino na formação. 

Os objectivos estratégicos dos centros de saúde e hospitais passam pela 

melhoria contínua da qualidade da prestação de serviços, como meio de mudança 

sustentada de cultura da organização. Considerando-se essencial a consciencialização da 

interdependência e complementaridade entre todos os profissionais, como forma de 

garantir uma eficaz prevenção e promoção da saúde, um melhor e mais eficaz 

encaminhamento e referenciação na doença e uma melhor eficiência e efectividade dos 

cuidados de saúde. 

Os Centros de Saúde e os Hospitais prosseguem, nos termos e nas formas da lei, 

                                                 
7  Portal da Saúde (www.portaldasaude.pt, acesso em Novembro de 2014). 
 A Organização Interna e a Governação dos Hospitais in Portal da Sociedade Portuguesa de Medicina 

Interna (www.spmi.pt, acesso em Novembro de 2014)  
 Regulamento Interno da ULSNE  de Setembro de 2013. 
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fins de interesse público, como objectivo primeiro a promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação da saúde dos utentes, acrescido nos hospitais a urgência e emergência de 

situações clínicas. Para além do respeito pelos fundamentos gerais, faz-se reger também 

pelos seguintes princípios: 

1. Focalização no utente, respeitando e promovendo a sua autonomia; 

2. Melhoria contínua dos padrões de qualidade dos serviços prestados; 

3. Respeito pela dignidade, pala não discriminação e pela humanização dos 

cuidados de saúde; 

4. Respeito pela autonomia técnica dos profissionais num contexto de 

desenvolvimento profissional contínuo; 

5. Defesa da transparência e abertura à comunidade; 

6. Desenvolvimento do sentido de pertença, da dedicação, do trabalho em equipa e 

da auto-estima dos profissionais. 

7. Valorização e reconhecimento do contributo dos seus recursos humanos; 

8. Obtenção de ganhos de saúde, melhorando de forma progressiva o nível de todos 

os indicadores de saúde das populações da área de influência; 

9. Cultura do conhecimento, da excelência técnica e da racionalidade; 

10. Cultura da multidisciplinaridade, da cooperação e da lealdade, potenciando um 

bom clima organizacional; 

11. Ética e integridade orientando as acções segundo os mais nobres princípios de 

conduta, nas relações com os doentes e profissionais. 

3.1.3 Justificação e escolha da Organização 

A elaboração de um estudo que integre as temáticas da liderança autêntica, 

criatividade, IE e PsyCap em organizações de saúde é inédito. A ULSNE pela sua 

constituição e grande área geográfica, três Hospitais e quinze Centros de Saúde, abarca 

realidades distintas (cuidados de saúde primários e cuidados de saúde diferenciados) 

que permitem obter uma elevada estratificação de serviços, departamentos e unidades 

prestadoras de serviços, por isso a escolha da ULSNE, ser uma mais-valia para estudo. 

A escolha prende-se também com o facto de o autor deste estudo ser um profissional de 

saúde, que exerce funções e tem residência nesta área geográfica.  

Pretende-se com esta investigação clarificar alguns pontos-chave nas 
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organizações de saúde, especialmente ao nível dos recursos humanos. Por esta mesma 

razão, esta investigação tem um carácter pertinente, interessante e muito actual. É, um 

contributo para a melhor compreensão do papel dos líderes nas organizações, influência 

na criatividade dos colaboradores e das equipas e consequente aumento da 

produtividade, pois todas as organizações por mais pequenas que sejam acabam por 

passar por situações de menor desempenho causadas pela falta de criatividade dos 

colaboradores/equipas, e sendo que, a IE e o PsyCap de líderes e colaboradores podem 

ser elementos mediadores importantes nesta relação liderança - criatividade. 

Revela-se assim, importante uma investigação que aborde a problemática da 

criatividade dos colaboradores e que analise a verdadeira importância da liderança para 

essa criatividade. 

3.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Na ciência os métodos, constituem os instrumentos básicos que 

ordenam de início o pensamento em sistemas, traçam de modo 

ordenado a forma de proceder do cientista ao longo de um 

percurso para alcançar um objectivo. 

Marconi e Lakatos (1991: 39) 

 

 Neste capítulo procuramos descrever e fundamentar as opções metodológicas em 

que baseamos a nossa investigação, pois desde o surgimento das questões e hipóteses a 

testar, passando pela escolha das bases de dados, pela construção dos instrumentos de 

recolha de dados e pela identificação dos métodos e técnicas estatísticas a utilizar, 

percorremos um processo complexo que requereu uma abordagem própria e 

pormenorizada. 

O processo metodológico torna-se imprescindível em qualquer trabalho de 

investigação, pois é através dele que se estudam, descrevem e explicitam todas as etapas 

que se vão processar, visando dar sentido prático ao esquema de pesquisa escolhido, 

tendo em atenção os objectivos e finalidade da investigação. 

Toda a construção teórica apresentada coincide num ponto: existe uma 

correlação positiva entre o nível de capacidade de motivação própria e o nível de 

eficácia na realização dos objectivos (Branco, 2004). Assim, a finalidade da 



__________________________________________________________Dados e Metodologia de Análise 

133 

metodologia que será aplicada, consiste em utilizar um instrumento de trabalho que 

investiga em que medida a LA, a IE e o PsyCap dos líderes têm um papel importante no 

capacitar e apoiar o despertar da criatividade dos seus colaboradores, tendo em conta 

também, a IE e o PsyCap destes, constituindo assim, a metodologia o elo de ligação 

entre a teoria e a prática. 

 A este respeito Polit e Hungler (1995: 13) dizem que a metodologia científica 

refere-se “a um conjunto genérico de procedimentos ordenados e disciplinados”, de 

modo a alcançar o propósito geral da investigação que é o de “responder a questões ou 

solucionar problemas”, para desta forma levar a investigação a termo. 

Os passos e os meios que conduzem aos resultados dependem da criatividade do 

investigador, contudo, há aspectos que fazem parte de qualquer pesquisa científica, 

como sejam a selecção do local, população, recolha de dados, análise estatística, 

descritiva e interpretação. 

 

 

FIGURA 3.2 – Construção metodológica. 
 

 Foi com base nestas e noutras reflexões que se desenvolveu o presente capítulo, 

ao longo do qual se descreverá a metodologia que foi desenvolvida – uma metodologia 

de investigação quantitativa – para atingir os objectivos definidos. Esta será apresentada 

através de um conjunto de pontos, entre os quais o tipo de estudo, as questões de 

investigação, as variáveis, a amostra, o instrumento de recolha de dados (e o pré-teste) e 

a análise dos dados. 

A investigação é um trabalho que requer muito cuidado e rigor, daí a 

necessidade de se definir um caminho ou uma metodologia para a sua execução, para 

assim ser possível produzir conhecimento e resolver problemas práticos (Sampieri, 

Collado & Lúcio, 2006). Para tal, a investigação tem de ser definida passo a passo, 
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começando por identificar e fazer o desenho da investigação que se pretende efectuar, 

apresentado na Figura 3.3.  

 

FIGURA 3.3 – Desenho de investigação. 
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um levantamento do referencial teórico; descritiva, na medida em que procura 

compreender e descrever as características de determinada situação; e explicativa, 

porque procurar-se conhecer a relação da liderança ética e transformacional, da 

inteligência emocional e capital psicológico positivo dos líderes, como factores 

antecedentes de liderança autêntica; e porque se pretende contribuir para uma melhor 

compreensão entre a liderança autêntica e a criatividade dos colaboradores, que seja 

directamente ou através da mediação da inteligência emocional e do capital psicológico 

positivo, como forma de melhor se compreender o tema da investigação (Barañano, 

2004; Sampieri et al., 2006). 

3.2.2 Relevância e Objetivos da Investigação 

Com esta investigação, procurar-se-á facultar alguma contribuição adicional ao 

campo dos estudos, uma vez que são escassos (ou nenhuns) e especialmente notória em 

Portugal, os estudos que relacionam as temáticas da LA, da IE, do PsyCap e da 

criatividade, e ainda mais aplicadas no setor da saúde, sendo por isso a mais-valia desta 

investigação. 

Sugerimos que os líderes emocionalmente inteligentes e com um estado de 

desenvolvimento psicológico positivo conseguem avaliar o modo como os 

colaboradores se sentem, compreendendo e influenciando as suas emoções, tornando-os 

mais receptivos e apoiantes da visão da organização. 

Nesta investigação, pretendemos compreender qual o papel do líder na 

criatividade dos colaboradores/equipas. Pretendemos focar o conhecimento, 

inicialmente na relação da LT, da LE, da IE e do PsyCap como factores antecedentes de 

LA. Pretendemos ainda, avaliar o papel destes líderes (autênticos) nos caminhos através 

dos quais pode surgir a criatividade. Supomos, que a IE e o PsyCap poderá contribuir 

para os líderes serem capazes de controlar as suas irritações iniciais com os 

colaboradores que desafiam o status quo e encorajam-nos a fazer melhoramentos; 

poderá capacitar os líderes a gerir as suas emoções e as dos outros de forma a 

fornecerem feedback instrutivo aos colaboradores que geram uma ideia criativa; poderá, 

ainda, capacitar os líderes a gerir as emoções negativas dos seus colaboradores durante 

o processo de implementação de uma ideia. 
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O objectivo principal desta investigação é averiguar em que medida a LA, a IE 

e o PsyCap dos líderes têm um papel importante no capacitar e apoiar o despertar da 

criatividade dos seus colaboradores/equipas, tendo em conta também, a IE e o PsyCap 

destes. Isto porque, numa organização, uma pessoa criativa passa, inevitavelmente, por 

situações de tensão, conflito de debates carregados de emoção, sendo o papel do líder 

fulcral, uma vez que este poderá minimizar as situações desagradáveis e promover a 

criação e implementação de ideias novas e criativas. Assim, supomos que os líderes 

mais empáticos, mais auto-controlados, mais auto-encorajadores e que compreendem 

melhor as emoções próprias e as emoções dos outros, mais confiantes, optimistas, 

resilientes e com níveis de esperança mais elevados contribuem para uma equipa coesa 

e para gerar um clima de trabalho e relações interpessoais mais facilitadoras da 

criatividade dos seus colaboradores. Para isso, debruçamo-nos sobre os colaboradores 

das Unidades de Saúde públicas que circunscrevem o distrito de Bragança, 

nomeadamente são as que compreendem a ULSNE. 

Como objectivos específicos averiguar: (1) se a criatividade dos 

colaboradores/equipas é influenciada pela LA e se estes líderes promovem a IE e o 

PsyCap dos seus colaboradores, verificando também, se os colaboradores/equipas com 

um índice maior de IE e PsyCap são mais criativos ou não; e (2) em que medida a IE e o 

PsyCap dos líderes influencia a sua LA, bem como, as características de LT e LE 

antecedem o estilo de LA exercida pelos líderes. 

Mais especificamente, procura-se responder às seguintes indagações: (1) a IE 

dos líderes influencia a sua LA; (2) o capital psicológico dos líderes influencia a sua 

LA; (3) as características de LT influenciam/antecedem o estilo de LA exercida pelos 

líderes; (4) as características de LE influenciam/antecedem o estilo de LA exercida 

pelos líderes; (5) a LA associa-se positivamente com a criatividade dos seus 

colaboradores; (6) os líderes autênticos promovem a IE dos seus colaboradores; (7) os 

indivíduos com maior IE são mais criativos; (8) os líderes autênticos promovem o 

capital psicológico dos seus colaboradores; (9) os indivíduos com maior capital 

psicológico são mais criativos; (10) a IE medeia a relação entre a LA e a criatividade; 

(11) o capital psicológico medeia a relação entre a LA e a criatividade; e (12) as 

variáveis da caracterização da equipa influenciam a sua criatividade. 
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No fundo, compreender como a liderança autêntica explica a criatividade dos 

seus colaboradores/das suas equipas pode auxiliar no recrutamento dos líderes e nas 

acções destinadas ao seu desenvolvimento. 

3.2.3 Questões e Hipóteses de Investigação 

Tendo em atenção a revisão da literatura e o modelo conceptual de investigação 

proposto, formulou-se uma questão de investigação que pretendemos ver respondida e 

onze hipóteses que iremos testar ao longo do trabalho de investigação. 

Diversos estudos sugerem que a criatividade dos colaboradores é influenciada 

pelo estilo de supervisão adoptado pelo líder (e.g., Amabile, 1998; Oldham & 

Cummings, 1996; George, 2000; Rego et al., 2012; Shin & Zhou, 2003; Tierney et al., 

1999; Wang & Cheng, 2010; Zhang & Bartol, 2010). O líder consegue ter efeitos 

directos na criatividade dos seus colaboradores através do seu próprio comportamento, 

que poderá encorajá-los ou desencorajá-los a correrem riscos e a propor ideias novas e 

úteis. Pode, também, exercer influências indirectas na criatividade dos colaboradores ao 

criar um ambiente favorável ao trabalho, onde a criatividade é apoiada e encorajada e 

não inibida (Zhou & George, 2001, 2003). Também, estudos sobre o capital humano 

sugerem influência na criatividade dos colaboradores (e.g., Avey et al., 2010; Larson & 

Luthans, 2006; Luthans et al., 2004; Luthans & Youssef, 2004; Rego et al., 2009, 2011; 

Wright & Snell, 1999). O capital humano pode melhorar a competitividade através do 

desenvolvimento de competências, conhecimento e capacidades, levando ao incremento 

na performance organizacional. 

Propomos então, estudar nesta investigação a relação entre a liderança autêntica 

e a criatividade dos colaboradores, a inteligência emocional e o capital psicológico 

positivo de líderes e colaboradores. E para melhor compreender e elucidar o problema 

tentamos enunciá-lo sob a forma de uma pergunta que servirá de fio condutor para a 

investigação. Assim, a questão de pesquisa é: 

Será que os comportamentos de liderança (autêntica), provocam nos 

colaboradores/nas equipas efeitos que traduzam resultados ao nível da sua 

criatividade, seja directamente, seja através da mediação da inteligência emocional 

e/ou do capital psicológico positivo? 
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Para dar resposta a esta indagação subdividimos a investigação em três estudos 

de acordo com a formulação do objectivo principal e dos objectivos específicos, dando 

lugar à formulação das seguintes hipóteses de estudo em cada objectivo, os quais são 

fundamentados por alguns autores. 

 

(1) Averiguar em que medida a IE e o PsyCap dos líderes influencia a sua LA, 

bem como, as características de LT e LE antecedem o estilo de LA exercida 

pelos líderes. 

 

Hipótese 1: A inteligência emocional dos líderes influencia a sua liderança 

autêntica. 

Hipótese 2: O capital psicológico dos líderes influencia a sua liderança 

autêntica. 

Supomos que os colaboradores que são empáticos, com auto-controlo 

emocional, uma compreensão das emoções dos outros, auto-encorajadores, com auto-

controlo perante as críticas, mais confiantes, optimistas, resilientes e com níveis de 

esperança mais elevados sejam mais criativos. Também os líderes com estas 

características têm em conta, tanto o capital humano como os objectivos da organização 

e adoptando um estilo mais eficiente de liderança (e.g., Avolio & Mhatre, 2012; Caruso 

et al., 2001; Cherniss & Goleman, 2001; Kafetsios & Zampetakis, 2008; Larson & 

Luthans, 2006; Leban & Zulauf, 2004; Luthans et al., 2005, 2007; Luthans & Youssef, 

2004; Mandell & Pherwani, 2003; Mayer et al., 2000; Page & Donohus, 2004; Rego et 

al., 2011, 2012; 2014b; Salovey et al., 2001; Shahhosseini & Silong, 2013; Silva et al., 

2010; Wang & Hsein, 2013; West et al., 2009; Wong & Laschinger, 2013; Youssef & 

Luthans, 2007, 2010 Zhou & George, 2003). 

Norman et al. (2005) tentaram perceber estas relações entre os estados 

psicológicos positivos dos líderes e os estados psicológicos dos colaboradores e 

sugerem que os estados psicológicos positivos do líder, como a esperança, podem ser 

entendidos pelos outros, pelo que quando os colaboradores percebem a esperança do 

líder também se tornam mais esperançosos, o que irá afectar positivamente a sua 

resiliência e a resiliência de toda a organização. 
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Hipótese 3: As características de liderança transformacional 

influenciam/antecedem o estilo de liderança autêntica exercida 

pelos líderes. 

Hipótese 4: As características de liderança ética influenciam/antecedem o estilo 

de liderança autêntica exercida pelos líderes. 

Sendo a LA a excelência da LT, esta assenta nela, inspirando, dando energia e 

estimulo intelectualmente aos seus colaboradores. Ambas fomentam o empenho dos 

colaboradores e induzem-nos a ultrapassar os seus auto-interesses em prol dos 

objectivos da organização, produzindo grandes mudanças e elevados desempenhos, 

servindo o pendor ético como quadro de referência para a LA. São os valores 

subjacentes que permitem descortinar o que é absolutamente autêntico, como o carácter 

moral do líder, a legitimidade ética dos valores embebidos na visão e na respectiva 

articulação, a moralidade dos processos de escolha e acção que os líderes abarcam e 

prosseguem que distinguem o verdadeiro autêntico (e.g., Avey et al., 2012b; Avolio & 

Mhatre, 2012; Avolio et al., 2010; Bass & Steidmeier, 1999; Bass, in Hooijberg & 

Choi, 2000; Bouckenooghe et al., 2014; Brown & Mitchell, 2010; Cunha et al., 2007; 

Gardner et al., 2005; Ilies et al., 2005; Neubert et al., 2009; Peterson et al. 2012; Rego 

& Cunha, 2007a; Rubin et al., 2010; Walumbwa et al., 2008, 2011b, 2012; Wang & 

Hsein, 2013; Wong & Laschinger, 2013). 

 

(2) Averiguar se a criatividade dos colaboradores/das equipas é influenciada 

pela LA e se estes líderes promovem a IE e o PsyCap dos seus 

colaboradores/das suas equipas, verificando também, se os 

colaboradores/equipas com um índice maior de IE e PsyCap são mais 

criativos(as) ou não. 

 

Hipótese 5: A liderança autêntica associa-se positivamente com a criatividade 

dos seus colaboradores. 

O líder deve fomentar a confiança, o bem-estar, o entusiasmo e a autenticidade 

dos colaboradores, promovendo o sentido de liberdade para que eles proponham ideias 

criativas para resolver problemas e para tirar vantagem das oportunidades, para o 

benefício da organização (e.g., Alencar & Fleith, 2003; Avey et al., 2012a; Avolio et 
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al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Gardner et al., 2005; George, 2000; Ilies et al., 

2005; Shamir & Eilam, 2005; Shipton et al., 2006; Rego et al. 2012, 2013, 2014b; 

Reiter-Palmon et al. 2012; Shin & Zhou, 2003; Sousa & Monteiro, 2010Tierney et al., 

1999; Walumbwa et al,, 2008; Wang & Cheng, 2010; Zhang & Bartol, 2010; Zhou, 

2003; Zhou & George, 2001, 2003). 

Para Zhou e George (2003), os líderes emocionalmente inteligentes conseguem 

compreender e gerir as emoções dos seus seguidores, ajudando-os a perceber o que 

sentem e a razão desses seus sentimentos, e a geri-los de forma eficaz. Esta capacidade 

é importante para aqueles que se empenham nas actividades criativas e para aqueles que 

supervisionam o processo. 

Ilies et al. (2005) sugerem que os líderes autênticos ao apoiarem a auto-

determinação dos seus colaboradores também aumentam os seus níveis de motivação 

interna, auto-estima e criatividade. Para além disso, Walumbwa et al. (2008) sugerem 

que a liderança autêntica influencia positivamente a satisfação no trabalho e a sua 

performance individual dos colaboradores. 

Michie e Gooty (2005) retratam que os líderes autênticos promovem a sensação 

de segurança emocional dos colaboradores, fazendo-os sentir livres para propor ideias 

pouco convencionais e introduzir opiniões conflituosas sem ter medo de represálias. 

Argumentam ainda que os líderes autênticos fomentam a autenticidade dos 

colaboradores, sentindo-se menos ameaçados pelas mudanças que as ideias criativas dos 

colaboradores possam implicar na organização (Avolio, Gardner et al., 2004; 

Edmondson, 2008; Prati et al., 2003; Rego et al., 2007, 2012). 

Hipótese 6: Os líderes autênticos promovem a inteligência emocional dos seus 

colaboradores. 

Hipótese 8: Os líderes autênticos promovem o capital psicológico dos seus 

colaboradores. 

Estudos sobre as relações entre a LA, a IE e o PsyCap dos colaboradores são 

escassos (ou nenhuns). Contudo, existem estudos que relacionam a LA com o PsyCap e 

emoções dos colaboradores, pois estes líderes têm elevados níveis de confiança, 

esperança, optimismo e resiliência, influenciando os seus seguidores e o seu 

desenvolvimento através do contágio emocional e de relações sociais positivas (e.g., 

Avolio & Mhatre, 2012; Avolio et al., 2004; Avolio & Gardner, 2005; Barling et al., 
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2000; Brown et al., 2005; George, 2000; Gardner et al., 2005; Goleman, 2002, 2003; 

Jensen & Luthans, 2006; Luthans & Avolio, 2003; Luthans & Youssef, 2004; Peterson 

et al., 2012; Rego & Cunha, 2008; Rego et al., 2011, 2012, 2014b; Shahhosseini & 

Silong, 2013; Shamir & Eilam, 2005; Silva et al., 2010; Yammarino et al., 2008). Estas 

emoções positivas dos líderes irão fomentar positivamente o desenvolvimento 

emocional e cognitivo dos outros membros da organização. George (1996) sugere que 

os líderes que se sentem entusiasmados, excitados, confiantes, optimistas e elevado 

desenvolvimento emocional têm mais probabilidades de transmitir essa energia para os 

seus colaboradores. 

Hipótese 7: Os indivíduos com maior inteligência emocional são mais criativos. 

Hipótese 9: Os indivíduos com maior capital psicológico são mais criativos. 

Os estudos sobre estas duas hipóteses que envolvem o resultado da criatividade 

como indicador da IE e do PsyCap dos colaboradores ou dos líderes têm sido temáticas 

em voga, sendo que na área da saúde e na sua análise por equipas é uma linha ainda 

inexplorada, contudo, alguns autores defendem que colaboradores com elevados níveis 

de PsyCap são mais criativos. É possível que indivíduos com um maior auto-controlo 

emocional consigam lidar melhor com situações de forte carga emocional, não tendo 

receio de apostar em ideias novas, ousadas e criativas, sendo também provável que 

indivíduos que compreendem melhor as suas próprias emoções consigam fazer uma 

melhor avaliação das suas ideias e contribuam para uma melhor geração de ideias 

criativas (e.g., Anbarasan & Mehta, 2010; Avey et al., 2010a,b; Avolio et al., 2004; 

Bandura, 1997; Cook et al., 2011; Huang & Luthans, 2014; Luthans et al., 2010; 

Newman et al., 2010; Rego et al., 2007b, 2009a, 2011, 2012, 2014a,b; Salovey et al., 

2001; Sweetman et al., 2010; Turnipseed & Vandewaa, 2012; Walumbwa et al., 2011a; 

Youssef & Luthans, 2011, 2012; Zeidner & Olnikck-Shemesh, 2010 Zhou & George, 

2003). 

Com esta investigação, procurar-se-á então facultar alguma contribuição 

adicional ao campo dos estudos, uma vez que é uma linha de investigação quase 

inexplorada e especialmente notória em Portugal, os estudos que relacionam as 

temáticas da LA, da IE, do PsyCap e da criatividade, e ainda mais aplicadas no setor da 

saúde e numa análise por equipas, sendo por isso a mais-valia desta investigação.  
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Hipótese 10: A inteligência emocional medeia a relação entre a liderança 

autêntica e a criatividade. 

Hipótese 11: O capital psicológico medeia a relação entre a liderança autêntica e 

a criatividade. 

Supomos que a IE e o PsyCap dos líderes e colaboradores são o factor chave na 

relação entre o estilo de LA e a criatividade, na senda de uma melhor performance 

organizacional, pois conseguem abarcar a emoção e os estados psicológicos positivos de 

forma a facilitar os processos cognitivos e encorajar as disposições positivas nos 

colaboradores; perante críticas fazem com que os colaboradores s sintam encorajados a 

surgir com novas ideias, mesmo que estas desafiem o status quo ou a autoridade dos 

líderes (e.g., Anbarasan & Mehta, 2010; Avolio et al., 2010; Avolio & Gardner, 2005; 

Avey et al., 2010a, b; Caruso et al., 2001; Cherniss & Goleman, 2001; Cook et al., 

2011; Cunha et al., 2007; George et al., 2007; Gardner et al., 2005; Huang & Luthans, 

2014; Ilies et al., 2005; Jensen & Luthans, 2006; Kafetsios & Zampetakis, 2008; Larson 

& Luthans, 2006; Leban & Zulauf, 2004; Luthans et al., 2007, 2010; Luthans & 

Youssef, 2004; Martins & Terblanche, 2003; Mayer et al., 2000; Newman et al., 2010; 

Peterson et al., 2012; Rego & Cunha, 2007a, 2009; Rego et al. 2007b, 2009a, 2011, 

2012, 2014a, b; Salovey et al., 2001; Shamir & Eilam, 2005; Shipton et al., 2006; Shin 

& Zhou, 2003; Sweetman et al., 2010; Tierney et al., 1999; Walumbwa et al., 2008, 

2011a; Wang & Cheng, 2010; Wang & Hseih, 2013; West et al., 2009; Wong & 

Laschinger, 2013; Youssef & Luthans, 2010, 2011, 2013; Zhang & Bartol, 2010; Zhou 

& George, 2001, 2003). 

 

(3) Averiguar se os comportamentos de liderança (autêntica), promovem nos 

colaboradores/nas equipas efeitos que traduzam resultados ao nível da sua 

criatividade, seja directamente, seja através da mediação da IE e/ou do 

PsyCap. 

 

Este terceiro objectivo compreende todas as onze hipóteses formuladas nos dois 

objectivos anteriores que correspondem aos objectivos secundários, cuja junção dos 

mesmos compreende o objetivo principal. 
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Pretende-se também compreender se as variáveis da caracterização da equipa 

(dispersão geográfica; tamanho da equipa; proporção de masculinidade; idade média 

das equipas e proporção de elementos em cada classe etária; proporção de elementos em 

cada nível de formação académica; proporção de elementos por função desempenhada; 

proporção de elementos por vínculo à organização; proporção de elementos por tempo 

de serviço médio na unidade de saúde e proporção de elementos por tempo de serviço 

na unidade de saúde e tempo total de serviço) influenciam a sua criatividade. 

É com base nesta questão formulada e hipóteses de investigação que 

desenvolvemos a investigação empírica. 

3.2.4 População em Estudo 

Numa investigação, torna-se essencial definir a população com que se pretende 

trabalhar, cujo objectivo é a obtenção de informação sobre o fenómeno que se pretende 

estudar e à qual se poderão aplicar os resultados do estudo. Para Fortin (2003:373) 

população é “o conjunto de todos os sujeitos ou elementos de um grupo bem definido 

tendo em comum uma ou várias características semelhantes sobre a qual assenta a 

investigação.” 

Tendo em conta os objectivos e as hipóteses de investigação propostas, a 

população recaiu sobre os colaboradores das Unidades de Saúde que circunscrevem o 

distrito de Bragança, nomeadamente a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), 

compreendendo três Unidades Hospitalares e quinze Centros de Saúde, numa população 

aproximada de dois mil colaboradores (mais precisamente, 1933 colaboradores), das 

diversas classes de actividade (médicos, técnicos superiores de saúde, técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, 

entre outros). 

A população foi dividida em duas partes distintas: população A, que 

corresponde aos colaboradores que ocupam o cargo de líder (responsável de serviço, de 

equipa de trabalho), sendo 136 líderes, acrescendo o facto de que 41 deles ter de 

responder duas vezes pois têm duas equipes de classes distintas a seu cargo. Aos líderes 

foi-lhes solicitado que descrevessem os níveis de criatividade dos seus colaboradores e 

os seus níveis de inteligência emocional, capital psicológico positivo e alguns dados da 

sua caracterização; e população B, a que correspondem os colaboradores que integram 
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as equipas dos líderes (responsável de serviço, de equipa de trabalho), sendo 1756 

colaboradores. A estes foi-lhes solicitado que descrevessem a percepção que têm do seu 

líder em relação à liderança (autêntica, transformacional e ética), os seus próprios níveis 

de inteligência emocional, capital psicológico positivo e alguns dados da sua 

caracterização. 

Foi criada uma população C que advém da junção das duas anteriores 

populações, constituindo esta a população das equipas, à qual correspondem 159 grupos 

de líder/colaboradores. 

A distribuição dos questionários decorreu entre Setembro de 2013 e Junho de 

2014. 

3.2.5 Instrumentos de Medida 

Segundo Barañano (2004) a escolha do método de recolha de dados constitui um 

passo importante numa investigação e depende de vários aspectos: o tipo de questões de 

investigação enunciadas, o grau de controlo que o investigador tem sobre os eventos 

que irão ser observados e do facto do foco de investigação estar dirigido a eventos 

contemporâneos ou factos históricos. Considera ainda que em gestão, o método de 

recolha de dados mais utilizado é o inquérito, podendo este recorrer a duas técnicas, a 

entrevista e o questionário, em que o objectivo principal é responder às hipóteses 

formuladas (Polit & Hungler, 1995). 

Para este trabalho de investigação o questionário será o instrumento de recolha 

de dados, pela economia de tempo e pessoal, ser mais seguro e preciso pois as respostas 

não são identificadas nem sofrem influência do investigador, também pela uniformidade 

e objectividade na avaliação, dada a sua natureza pormenorizada. 

Deste modo, pode assumir-se que no global, a liderança e a criatividade são 

medidas na parte atitudinal, através da reacção percepcionada e evidenciada por cada 

respondente, ao passo que a inteligência emocional e o capital psicológico positivo são 

medidas através dos sentimentos próprios do respondente. 

Para medir as temáticas em estudo recorremos a instrumentos de medida 

previamente desenvolvidos e validados, sendo para a liderança autêntica o de Rego et 

al. (2012), com dezasseis itens e uma variação de cinco pontos, de “Nunca”; ...; 

“Habitualmente”, envolvendo quatro variáveis: auto-consciência, transparência 



__________________________________________________________Dados e Metodologia de Análise 

145 

relacional, perspectiva moral interna e processamento equilibrado de informação; para a 

liderança transformacional o de Rego e Cunha (2007), com dezoito itens e uma 

variação de seis pontos, de “Esta afirmação aplica-se muito pouco a ele”; ...; “Esta 

afirmação aplica-se completamente a ele”, envolvendo seis variáveis: visão articulada, 

modelo apropriado, promoção da aceitação dos objectivos, expectativas de elevado 

desempenho, apoio individualizado e estimulação intelectual; para a liderança ética o 

de De Hoogh e Den Hartog (2008), com dezassete itens e uma variação de sete pontos, 

de “Discordo plenamente”; ...; “Concordo plenamente”, envolvendo três variáveis: 

moralidade e justiça, clarificação de papéis e partilha de poder; para a inteligência 

emocional o de Rego e Fernandes (2005), com vinte e três itens e com uma variação de 

sete pontos, de “Não se aplica rigorosamente nada a mim”; ...; “Aplica-se 

completamente a mim”, envolvendo seis variáveis: sensibilidade emocional, empatia, 

compreensão das emoções próprias, auto-encorajamento, compreensão das emoções dos 

outros e auto-controlo emocional; para o capital psicológico positivo o de Rego et al. 

(2012), com vinte e quatro itens e uma variação de cinco pontos, de “Não se aplica 

rigorosamente nada a mim”; ...; “Aplica-se completamente a mim”, envolvendo quatro 

variáveis: auto-eficácia, optimismo, esperança e resiliência; e para a criatividade o de 

Rego et al. (2007b), com treze itens e uma variação de cinco pontos, de “Nunca”; ...; 

“Habitualmente”, envolvendo duas variáveis: novidade e utilidade. 

Serão elaborados dois questionários, com a finalidade de medir as nossas 

variáveis, nas duas populações distintas: questionário A, a aplicar aos líderes 

(responsáveis de serviço/equipa de trabalho) – população A (vide Anexo II); e 

questionário B, a aplicar aos colaboradores que integram as equipas dos líderes – 

população B (vide Anexo III). 

Ambos os questionários, no seu todo, dividem-se em quatro partes e tem por 

objectivo percepcionar aspectos presentes nas teorias da presente investigação, sendo 

que a única diferença entre ambos os questionários reside na primeira parte, em que no 

questionário A (aplicado aos líderes), estes expressam-se sobre a criatividade dos seus 

colaboradores, sendo esta constituída por um grupo de treze afirmações, ao passo que, 

no questionário B (aplicado aos colaboradores desses líderes), estes expressam-se sobre 

o papel que o líder exerce, através de uma percepção atitudinal e comportamental, sendo 

constituída por três escalas, uma relativa à liderança autêntica com dezasseis 
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afirmações, outra relativa à liderança transformacional com dezoito afirmações, e outra 

relativa à liderança ética com dezassete afirmações. Na segunda e terceira partes são 

apresentadas diversas atitudes e comportamentos com vinte e quatro e vinte e três 

expressões, para avaliar o capital psicológico positivo e a inteligência emocional, 

respectivamente, de forma a tipificarmos uma orientação comportamental dos 

respondentes. A quarta parte diz respeito à caracterização do respondente, sendo 

composta pelas seguintes variáveis: sexo, idade, formação académica, função 

desempenhada, vínculo à organização, tempo de serviço na unidade de saúde, tempo 

total de serviço, unidade de saúde e áreas de actuação, a fim de se obter uma 

panorâmica organizacional dos colaboradores. 

No Quadro 3.1 são apresentas as dimensões com as respectivas variáveis, 

questões associadas com as respectivas características, além da sua origem na 

fundamentação teórica dos instrumentos de recolha de dados utilizados. 

A utilização deste tipo de escala com questões fechadas foi preferida, por ter a 

grande vantagem de “fiabilidade na codificação e na análise dos resultados (Barañano, 

2004: 98) 
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QUADRO 3.1 – Dimensões, variáveis, questões e características das temáticas em estudo, 
fundamentadas nos instrumentos de recolha utilizados. 

Dimensão Variáveis Questões Características Fundamentação teórica 

Li
de

ra
nç

a 

A
ut

ên
tic

a 

Auto-
consciência 

1, 2, 3, 4 e 
5 

Percepção e compreensão das próprias forças e fraquezas e da 
natureza multifacetada de si próprio, e estar ciente do seu 
impacto nos outros. 

Kernis (2003); Rego et al. (2012); 
Walumbwa et al. (2008); Wang & Hseih 
(2013); Wong & Laschinger (2013); 

Transparência 
relacional 

6, 7, 8 e 9 Demonstração do seu ‘eu autêntico’ para com os outros. Avolio et al. (2010); Kernis (2003); Rego 
et al. (2012); Walumbwa et al. (2008); 

Perspectiva 
moral interna 

10, 11 e 12 Forma de auto-regulação interna e integrada, norteada por 
elevados padrões morais em detrimento de pressões 
organizacionais e sociais, resultando em decisões e 
comportamentos compatíveis com estes valores internos. 

Avolio e Gardner (2005); Gardner et al. 
(2005); Rego et al. (2012); Ryan e Deci 
(2003); Walumbwa et al. (2008);  

Processamento 
equilibrado de 
informação 

13, 14, 15 e 
16 

Análise objectiva da informação antes da tomada de decisão, 
salientando posições e opiniões que desafiem os seus pontos 
de vista. 

Gardner et al. (2005); Ilies et al. (2005); 
Rego et al. (2012); Walumbwa et al. 
(2008); 

T
ra

ns
fo

rm
ac

io
na

l 

Visão articulada 8, 9 e 18 Comunica uma visão apelativa e fomenta o esforço dos 
colaboradores; Instila optimismo. 

Cunha et al. (2007); Rego e Cunha (2007); 
Yulk (2006); 

Modelo 
apropriado 

6, 7 e 15 Adoptar comportamentos que activam fortes emoções nos 
colaboradores. 

Cunha et al. (2007); Marquis e Huston 
(2005); Rego e Cunha (2007);  

Promoção da 
aceitação dos 
objectivos 

12, 14 e 16 Tolera e fomenta a expressão de pontos de vista diferentes dos 
seus próprios. 

Cunha et al. (2007); Marquis e Huston 
(2005); Rego e Cunha (2007); Yulk 
(2006); 

Expectativas de 
elevado 
desempenho 

2, 11 e 17 Focaliza o desenvolvimento dos colaboradores, pois só tem 
interesse o elevado desempenho. 

Marquis e Huston (2005); Yulk (2006); 
Rego e Cunha (2007); Cunha et al. (2007); 

Apoio 
individualizado 

5, 10 e 13 Atento às necessidades de desenvolvimento dos 
colaboradores, apoiando, encorajando, treinando e 
desenvolvendo o seu potencial; delega responsabilidades. 

Cunha et al. (2007); Marquis e Huston 
(2005); Rego e Cunha (2007); Yulk 
(2006); 

Estimulação 
intelectual 

1, 3 e 4 Fomenta o pensamento inovador/criativo; incita os 
colaboradores a questionarem as suas acções. 

Cunha et al. (2007); Rego e Cunha (2007); 
Yulk (2006); 

É
tic

a 

Moralidade e 
justiça 

1, 2, 3, 4, 5 
e 6 

Confiáveis, apresentando características como a integridade, 
honestidade e confiabilidade. 

Anbarasan & Mehta (2010); De Hoogh e 
Den Hartog (2008); Kalshoven et al. 
(2011); Rubin et al. (2010); 

Clarificação de 
papéis 

7, 8, 9, 10 e 
11 

Fomentam a comunicação aberta, esclarecendo expectativas e 
responsabilidades que se esperam dos seus colaboradores. 

Brown & Mitchell (2010); De Hoogh e 
Den Hartog (2008);  Walumbwa et al. 
(2011b); 

Partilha do 
poder 

12, 13, 14, 
15, 16 e 17 

Permitem que os colaboradores tenham uma palavra a dizer na 
tomada de decisão e serem ouvidas as suas ideias e 
preocupações. 

Cook et al. 2011; De Hoogh e Den Hartog 
(2008); Walumbwa e Schaubroeck (2009); 
Rubin et al. (2010); 

In
te

lig
ên

ci
a 

E
m

oc
io

na
l 

Sensibilidade 
emocional 

2, 15, 17, 
20 e 23 

Facilitação emocional do pensamento; percepção e expressão 
de emoções e auto-consciência.  

Cunha et al. (2007); Mayer et al. (2000b); 
Rego e Fernandes (2005);  

Empatia 1, 6, 8 e 12 Contágio emocional e à ‘sintonia’ do indivíduo com as 
pessoas com quem se relaciona. 

Rego e Fernandes (2005); Rego et al. 
(2007b); Salovey et al. (2001a, b);  

Compreensão 
das emoções 
próprias 

4, 9, 14, 19 
e 21 

Respeitam o grau em que o indivíduo compreende os seus 
sentimentos e emoções, assim como, as suas respectivas 
causas. 

Cunha et al. (2007); Mayer et al. (2000b); 
Rego e Fernandes (2005); Rego et al. 
(2007b); Salovey et al. (2001a, b); 

Auto-
encorajamento 

3, 11 e 18 Abarca itens relativos ao uso das emoções, da capacidade de 
um indivíduo se auto-motivar e encorajar. 

Cunha et al. (2007); Rego e Fernandes 
(2005); Rego et al. (2007b);  

Compreensão 
das emoções 
dos outros 

7, 13 e 16 Corresponde em elevado grau à compreensão emocional, 
avaliação das emoções dos outros. 

Cunha et al. (2007); Rego e Fernandes 
(2005); Rego et al. (2007b); Salovey et al. 
(2001a, b);  

Auto-controlo 
emocional 

5, 10 e 22 Diz respeito ao grau em que o indivíduo é capaz de controlar 
as suas emoções em situações de forte carga emocional; 
capacidade do indivíduo para se redireccionar e priorizar o 
pensamento com base em sentimentos e emoções associadas. 

Cunha et al. (2007); Goleman (2010); 
Mayer et al. (2000b); Rego e Fernandes 
(2005); Rego et al. (2007b); Salovey et al. 
(2001a, b); 

C
ap

ita
l P

si
co

ló
gi

co
 

P
os

iti
vo

 

Auto-eficácia 1, 5, 9, 13, 
17 e 21 

Acreditar nas suas próprias capacidades para mobilizar os 
recursos cognitivos para obter resultados específicos. 

Avey et al. 2010a, b; Luthans et al. (2007, 
2010); Rego et al. (2012, 2014a); 

Optimismo 4, 8, 12, 16, 
20 e 24 

Assumir os eventos positivos a causas internas, permanentes e 
estáveis. 

Avey et al. 2010a, b; Luthans e Youssef 
(2004); Luthans et al. (2007, 2010); Rego 
et al. (2011, 2012); Youssef (2011, 2012); 

Esperança 2, 6, 10, 14, 
18 e 22 

Ter a determinação orientada a objectivos e estabelecer 
caminhos alternativos para os alcançar. 

Avey et al. (2010a,b); Larson e Luthans 
(2006); Luthans et al. (2007, 2010); Rego 
et al. (2009a; 2012, 2014a,b); 

Resiliência 3, 7, 11, 15, 
19 e 23 

Ter a capacidade para ultrapassar as adversidades, falhas e 
eventos que podem oprimir as mudanças positivas. 

Luthans et al. (2007, 2010); Luthans e 
Youssef (2004); Rego et al. (2012, 2014a); 

C
ria

tiv
id

ad
e 

Novidade 1, 2, 3, 4, 5 
e 6 

A novidade de uma ideia ou solução pode por si só ser 
insuficiente para poder ser considerada criativa. 

Rego et al. (2007b, 2012, 2014a); Zhou e 
George (2001, 2003); 

Utilidade 7, 8, 9, 10, 
11, 12 e 13 

A utilidade é também necessária ao processo de criatividade 
para assim ser uma útil ideia ou solução. 

Rego et al. (2007b, 2012, 2014a); Zhou e 
George (2001, 2003); 
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3.2.6 Variáveis 

Como variáveis nesta investigação temos: variáveis da caracterização da 

amostra, variável dependente, independente, mediadora e antecedente, que se 

distribuem do seguinte modo de acordo com os diferentes estudos em análise na 

investigação. 

As variáveis da caracterização do respondente foram utilizadas de uma forma 

original na caracterização individual dos líderes e colaboradores e de forma calculada 

para as características das equipas. Sendo variáveis qualitativas – cuja escala de medida 

apenas indica a sua presença em categorias de classificação discreta exaustivas e 

mutuamente exclusivas e que podem ser medidas numa escala nominal (são medidas em 

classes discretas) ou ordinal (são medidas em classes discretas entre as quais é possível 

definir uma determinada ordem, segundo uma relação descritível mas não quantificável) 

ou variáveis quantitativas – cuja escala de medida permite a ordenação e quantificação 

de diferenças entre elas e que podem ser medidas numa escala intervalar (são medidas 

que assumem valores quantitativos, mas não possuem uma medida de ausência de 

atributo) (Marôco, 2011) como podemos ver no Quadro 3.2. 

A variável dependente é aquela que o pesquisador tem interesse em 

compreender, explicar ou prever (Barañano, 2004). É o fenómeno em estudo, que é 

manipulado por nós, investigadores, sendo o resultado da ação das variáveis 

independentes, também chamada de variável resposta ou efeito, sendo no estudo 1 a 

liderança autêntica e nos estudos 2 e 3 a criatividade dos colaboradores. 

A variável independente é aquela que influência determina ou afeta uma outra 

variável (a dependente), determinando, condicionando ou causando algum resultado, 

efeito ou consequência (Cervo & Bervian, 2002). É um fator que pode ser manipulado 

pelo investigador, numa tentativa de assegurar a reação do fator com um fenómeno 

observado ou a ser descoberto, para observar a influência exercida sobre um eventual 

resultado, sendo no estudo 1 a liderança transformacional e ética, a inteligência 

emocional e o capital psicológico positivo dos líderes e nos estudos 2 e 3 a liderança 

autêntica. 
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QUADRO 3.2 – Variáveis da caracterização do respondente. 

 Variáveis da caracterização da amostra Tipo de variável População 
V

ar
iá

ve
is

 O
ri

g
in

ai
s 

Sexo Qualitativa Nominal 

Líderes 

 

Colaboradores 

 

(Populações A e B) 

Idade Quantitativa Intervalar 

Formação Académica Qualitativa Ordinal 

Função Desempenhada Qualitativa Nominal 

Vínculo à Organização Qualitativa Nominal 

Tempo de serviço na Unidade de Saúde Quantitativa Intervalar 

Tempo total de serviço Quantitativa Intervalar 

Unidade de Saúde Qualitativa Nominal 

Áreas de Atuação Global Qualitativa Nominal 

Áreas de Atuação Específica Qualitativa Nominal 

V
ar

iá
ve

is
 C

al
cu

la
d

as
 

Dispersão geográfica da equipa 
Qualitativa Nominal e 

Quantitativa Intervalar 

Equipas 

 

(População C) 

Tamanho da equipa 
Qualitativa Ordinal e 

Quantitativa Intervalar 

Proporção de masculinidade Quantitativa Intervalar 

Proporção de elementos por classe etária Quantitativa Intervalar 

Proporção de elementos por formação académica Quantitativa Intervalar 

Proporção de elementos por função desempenhada Quantitativa Intervalar 

Proporção de elementos por vínculo à organização Quantitativa Intervalar 

Proporção de elementos por tempo de serviço na 

Unidade de Saúde e tempo total de serviço 

Quantitativa Intervalar 

 

A variável mediadora é aquela que procura identificar e explicar o mecanismo 

que sublinha a relação entre a variável independente sobre a variável dependente, 

através da inclusão de uma terceira variável, conhecida como variável mediadora. 

(Marôco, 2011). Em vez de formular hipóteses sobre a relação directa entre a variável 

dependente e a variável independente, o modelo de mediação coloca a hipótese de que 

as variáveis independentes relacionam-se com a variável mediadora, que por sua vez se 

relaciona com a variável dependente. Serve, então, para clarificar a natureza da relação 

entre as variáveis dependentes e independentes (Kaufman, MacLehose & Kaufman, 

2004), sendo aplicada apenas aos estudos 2 e 3 e ocupando esta posição a inteligência 

emocional e o capital psicológico positivo dos colaboradores. 

A variável antecedente é aquela que se coloca na relação causal antes da 

variável independente, exercendo, sobre ela, influência real e eficaz (Lakatos & 

Marconi, 1995), sendo aplicada apenas ao estudo 3 e ocupando esta posição a 
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liderança transformacional e ética, a inteligência emocional e o capital psicológico 

positivo dos líderes. 

 

QUADRO 3.3 – Variáveis dependente, independente, mediadoras e antecedentes. 

Variável Estudo 1 Estudo 2 Estudo 3 

Criatividade  Dependente Dependente 

Liderança autêntica Dependente Independente Independente 

Inteligência emocional dos colaboradores  Mediadora Mediadora 

Capital psicológico positivo dos colaboradores  Mediadora Mediadora 

Liderança Transformacional Independente  Antecedente 

Liderança Ética Independente  Antecedente 

Inteligência emocional dos líderes Independente  Antecedente 

Capital psicológico positivo dos líderes Independente  Antecedente 

 

3.2.7 Procedimentos de Aplicação e Tratamento Estatístico 

Da população estudada, ou seja de todos os colaboradores que compreendem a 

ULSNE foram conseguidas 1417 respostas válidas, numa totalidade de 1933 (vide 

Anexo V – Tabela 11) o que representa 73,3% do total da população em estudo. Os 

procedimentos foram os seguintes: 

• Pedido de autorização ao Conselho de Administração e à Comissão de Ética 

explicitando os objectivos da investigação e entregando um projecto da mesma, 

falando das temáticas em estudo e a mais valida da investigação, sendo que se 

recorreria à obtenção de informação através de questionários, e de que a 

participação dos colaboradores era livre, mas garantindo as regras de 

investigação, ou seja, tratando as respostas de forma confidencial e assegurando 

o anonimato dos participantes e de forma que as respostas não fossem 

enviesadas; 

• Contacto com os responsáveis de Unidade/serviço/equipa de trabalho, 

entregando-lhe o parecer da Comissão de Ética e autorização para execução do 

estudo. Foi feita uma breve explicitação dos objectivos de investigação pelo 

investigador ao líder e aos colaboradores em reuniões para o efeito e em 

passagens de turno. No caso de a resposta ser positiva e existir resposta do líder 

ao questionário, foi solicitada a colaboração do mesmo para a distribuição de 
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alguns questionários, os quais eram acompanhados de envelope para cada 

colaborador, para depois de preenchido ser colocado e selado, assegurando 

assim que as respostas eram anónimas e confidenciais. Foi solicitado também, ao 

líder o agrupar dos questionários preenchidos, com o objectivo de facilitar a 

recolha; 

• Ficou estabelecida uma data de recolha dos mesmos, e em muitos locais com 

necessidade de segunda e terceira datas, pois houve necessidade de apelar à 

resposta, a fim de que a taxa de resposta tivesse significância estatística, ou seja 

uma taxa superior a 50%. 

 Após ter sido realizada a recolha de dados, procedeu-se de seguida, à sua 

codificação e ao seu registo informático que consistiu na sua sistematização numa 

tabela de forma à prossecução do seu tratamento. Após a validação total do ficheiro 

informático, este encontrava-se apto para a sua análise estatística e interpretação, tarefa 

esta possibilitada pela utilização do software estatístico SPSS 21.0 (Statical Package for 

the Social Science). Recorreu-se aos modelos das equações estruturais presentes no 

AMOS (v.21, SPSS Inc, Chicago, IL) - Analysis of Moment Structures, ao programa 

LISREL; ao Infostat 2.0 (para a análise de correspondências múltiplas - ACM) e ao 

JMP (para a construção dos gráficos de estrelas apresentados na caracterização da 

amostra por equipas). 

 Para testar as hipóteses formuladas, assim como, para comparar as diversas 

variáveis, ao longo deste estudo foram utilizados diversos testes, no âmbito da análise 

univariada e da análise multivariada efectuada. As análises técnicas univariadas 

(frequências, teste exato de Fisher, teste t-Student, teste de Wilcoxon, teste de 

independência do Qui-Quadrado e simulação Monte Carlo, teste de Mann-Whitney, 

teste Kruskal-Wallis, teste F da ANOVA e análise de correspondências múltiplas) e 

multivariadas (regressão logística, análise de clusters, correlação de spearman, modelo 

de equações estruturais), antevendo a apresentação de resultados de cada um dos 

tratamentos estatísticos efetuados. 

 Para melhor compreensão da investigação o quadro 3.4 resume as questões que 

compõem as diversas dimensões em estudo e as respectivas técnicas estatísticas e 

econométricas a elas associadas. 
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QUADRO 3.4 – Partes, dimensões/componentes e técnicas estatísticas associadas. 

Partes Dimensões/Componentes Técnica Estatística 

I 
Caracterização do 

Respondente 

Sexo 
Idade 
Formação Académica 
Função Desempenhada 
Vínculo à Organização 
Tempo de serviço na Unidade de Saúde 
Tempo total de serviço 
Unidade de Saúde 
Áreas de Atuação 

Frequências 
Teste exato de Fisher 

Teste t-Student 
Teste de Wilcoxon 

Teste de independência χ2 
Teste de Mann-Whitney 

ACM 
Regressão Logística 

II 
Caracterização das 

Equipas 

Dispersão geográfica da equipa 

Tamanho da equipa 

Proporção de masculinidade 

Proporção de elementos por classe etária 

Proporção de elementos por formação académica 

Proporção de elementos por função desempenhada 

Proporção de elementos por vínculo à organização 

Proporção de elementos por tempo de serviço na Unidade de Saúde e tempo total de 

serviço 

Teste de independência χ2 

 
Análise de Clusters 

 
ACM 

 

 

III 
Liderança 
Autêntica 

 
 
 

Liderança 
Transformacional 

 
 
 
 
 

Liderança Ética 

Auto-consciência 
Transparência relacional 
Perspectiva moral interna 
Processamento equilibrado de informação 
 
Visão articulada 
Modelo apropriado 
Promoção da aceitação dos objectivos 
Expectativas de elevado desempenho 
Apoio individualizado 
Estimulação intelectual 
 
Moralidade e justiça 
Clarificação de papéis 
Partilha do poder 

Modelo de Equações 
Estruturais (AMOS) 

IV 
Inteligência 
Emocional 

Sensibilidade emocional 
Empatia 
Compreensão das emoções próprias 
Auto-encorajamento 
Compreensão das emoções dos outros 
Auto-controlo emocional 

Modelo de Equações 
Estruturais (AMOS) 

V 
Capital Psicológico 

Positivo 

Auto-eficácia 
Otimismo 
Esperança 
Resiliência 

Modelo de Equações 
Estruturais (AMOS) 

VI 
Criatividade 

Novidade 
Utilidade 

Modelo de Equações 
Estruturais (AMOS) 
Análise de Clusters 

Hipótese de 
Investigação 

H1: A inteligência emocional dos líderes influencia a sua liderança autêntica. 
H2: O capital psicológico dos líderes influencia a sua liderança autêntica. 
H3: As características de liderança transformacional influenciam/antecedem o estilo de 
liderança autêntica exercida pelos líderes. 
H4: As características de liderança ética influenciam/antecedem o estilo de liderança 
autêntica exercida pelos líderes. 
H5: A liderança autêntica associa-se positivamente com a criatividade dos seus 
colaboradores. 
H6: Os líderes autênticos promovem a inteligência emocional dos seus colaboradores. 
H7: Os indivíduos com maior inteligência emocional são mais criativos. 
H8: Os líderes autênticos promovem o capital psicológico dos seus colaboradores. 
H9: Os indivíduos com maior capital psicológico são mais criativos. 
H10: A inteligência emocional medeia a relação entre a liderança autêntica e a 
criatividade. 
H11: O capital psicológico medeia a relação entre a liderança autêntica e a 
criatividade. 
H12: As variáveis da caracterização da equipa influenciam a sua criatividade 

Modelo de Equações 
Estruturais (AMOS) 

 
Correlação de Spearman 

 
Análise de Clusters 

 
ACM 
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O Quadro 3.5, a seguir apresentado, mostra de forma resumida os aspectos 

metodológicos utilizados, referindo concretamente todos os passos considerados 

importantes relativamente ao universo e amostra da população objecto de estudo. 

 

QUADRO 3.5 – Síntese dos aspectos metodológicos utilizados. 

Universo em estudo O universo de estudo é constituído por todos os colaboradores (médicos, 
técnicos superiores, técnicos de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros, 
assistentes técnicos e assistentes operacionais) das Unidades de Saúde que 
compreendem a ULSNE (3 Unidades Hospitalares e 15 Centros de Saúde); 

Tamanho da amostra 1933 questionários distribuídos; 177 líderes e 1756 colaboradores; 
1417 respostas válidas (taxa de resposta de 73,3%) que correspondem a 159 
equipas (vide Anexo V – Tabela 11 e 12); 

Questionários e recolha de 
dados 

A construção do questionário teve por base a consulta bibliográfica e 
modelos utilizados noutros estudos8; 
A recolha de dados teve por base a aplicação de 2 questionários aplicados a 
2 populações: líderes e colaboradores (vide Anexos II e III); 
Questionário administrado pessoalmente; 
A recolha de dados ocorreu entre Setembro de 2013 e Junho de 2014; 

Métodos estatísticos 
utilizados 

Frequências; Teste exato de Fisher; Teste t-Student; Teste de Wilcoxon; 
Teste de independência do Qui-Quadrado; Teste de Mann-Whitney; Análise 
de Correspondências Múltiplas; Regressão Logística; Análise de Clusters; 
Correlação de Spearman; Modelo de Equações Estruturais; 

Análise de dados SPSS 21.0, Infostat 2.0; LISREL; JMP; 
Controlo de qualidade Em relação ao desenho do questionário, foi verificado o correcto 

ajustamento entre os objectivos do estudo e o questionário, bem como 
identificadas as questões que respondiam a cada um dos objectivos. Foi 
igualmente feita uma revisão da consistência entre as questões e as 
categorias de resposta, da sequência lógica das respostas e dos filtros. 
O questionário foi sujeito a um pré-teste9 com a finalidade de se confirmar a 
sua operacionalidade e efectividade prática. 
Após a codificação das questões fechadas e validação total do ficheiro 
informático, este ficou apto a ser tabulado e tratado com base em software 
concebido para o efeito (SPSS 21.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Vide ponto 3.2.5 – Instrumentos de Medida (p. 142). 
9  O pré-teste permitiu avaliar a atitude dos inquiridos perante o questionário, a compreensão das questões, a consistência das 

respostas e a coerência do questionário. Este foi realizado na Centro de Saúde de Vinhais e no Serviço de Patologia Clínica da 
da ULSNE. 
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4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

É imenso o prazer que se sente ao fazer uma investigação e 

qualquer pessoa que tenha a possibilidade de levar a cabo um 

trabalho deste tipo é, de facto, privilegiada. 

Phillips e Pugh in Barañano (2004: 1) 

 

4.1.1 Caracterização da amostra 

A amostra de colaboradores da ULSNE teve como base de caracterização as 

variáveis: sexo, idade, formação académica, função desempenhada, vínculo à 

organização, tempo de serviço na unidade de saúde, tempo total de serviço, unidade de 

saúde e área de atuação com o respetivo serviço. 

Do universo de estudo a que correspondem 1933 funcionários (177 líderes e 

1756 colaboradores) representando um rácio de 9,9 colaboradores por líder, distribuídos 

pelas diferentes Unidades de Saúde (US), das várias classes profissionais, foram obtidas 

1417 respostas válidas (159 líderes e 1258 colaboradores) representando um rácio de 

7,9 colaboradores por líder (vide Figura 4.1). 

 

 
FIGURA 4.1 – Distribuição da amostra e população de líderes e colaboradores da ULSNE. 
 

Comparando a proporção de líderes e colaboradores da população (9,2% e 

90,8%) com a proporção de líderes e colaboradores da amostra (11,2% e 88,8%) e 
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aplicando o teste exato de Fisher10 (χ2=3,860; gl=1; p=0,055ns) concluímos que as 

proporções da amostra são significativamente iguais as proporções da população. 

Fazendo uma diferenciação em termos de tipologia de unidades, existem 54 

líderes e 333 colaboradores para os centros de saúde (CS), representando os cuidados de 

saúde primários e obtendo um rácio de 6,2 colaboradores por líder; e 105 líderes e 925 

colaboradores para as unidades hospitalares (UH) representando estes os cuidados de 

saúde diferenciados e obtendo um rácio de 8,8 colaboradores por líder (vide Figura 4.2), 

concluindo deste modo, que o rácio das equipas de trabalho nas UH está acima da 

média, ou seja, as equipas são mais numerosas nas UH do que nos CS. Comparando as 

proporções de ambos os grupos da amostra com as proporções na população nos CS 

(χ2=1,476; gl=1; p=0,226ns) e nas UH (χ2=2,430; gl=1; p=0,134ns) com o teste exato 

de Fisher concluímos que as proporções da amostra seguem o mesmo padrão da 

população. 

  

FIGURA 4.2 – Distribuição da amostra e população de líderes e colaboradores por tipologia de unidades 
de saúde. 
 

De forma a obtermos uma informação mais detalhada da distribuição dos 

colaboradores/líderes e respetivos rácios na amostra e na população, apresentamos os 

seguintes quadros com essa distribuição por unidade de saúde e área de atuação (vide 

Quadro 4.1 e 4.2, respetivamente). 

 

                                                 
10  O teste exacto de Fisher é um teste não paramétrico exacto que pode ser utilizado para comparar duas 

ou mais amostras independentes de pequena dimensão quanto a uma variável qualitativa cujas 
frequências absolutas das classes estão agrupadas em tabelas de contingência. Este teste pode ser 
utilizado em alternativa ao teste do χ2 quando este não se deve aplicar (recorde que para aplicar o teste 
do χ2 têm de verificar-se as condições: 100% Eij > 1,80% Eij ≥ 5, N ≥ 20) (vide Marôco, 2011). 
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QUADRO 4.1 – Distribuição de colaborador/líder e respetivo rácio na amostra e população por unidade 
de saúde. 

Unidades de Saúde 
Colaborador 

Amostra/Total 

Líder 

Amostra/Total 

Rácio 

colaborador/líder 

na amostra 

Rácio 

colaborador/líder 

na população 

CS Alfândega da Fé* 6/30 1/4 6,0 5,0 

CS Bragança – Santa Maria* 40/64 4/4 10,0 16,0 

CS Bragança – Sé* 20/37 3/4 6,7 9,3 

CS Carrazeda de Ansiães* 17/19 4/4 4,3 4,8 

CS Freixo de Espada á Cima* 12/16 3/4 4,0 4,0 

CS Macedo de Cavaleiros 36/42 4/4 9,0 10,5 

CS Miranda do Douro 26/31 4/4 6,5 7,8 

CS Mirandela I 23/27 4/4 5,8 6,8 

CS Mirandela II* 26/37 4/4 6,5 9,3 

CS Mogadouro 20/25 4/4 5,0 6,3 

CS Torre de Moncorvo* 22/28 3/4 7,3 7,0 

CS Vila Flor 21/26 4/4 5,3 6,5 

CS Vila Nova de Foz Côa* 25/36 4/4 6,3 9,0 

CS Vimioso 13/21 4/4 3,3 5,3 

CS Vinhais 26/34 4/4 6,5 8,5 

UH Bragança 540/768 59/70 9,2 11,0 

UH Macedo de Cavaleiros* 196/259 23/23 8,5 11,3 

UH Mirandela* 189/256 23/24 8,2 10,7 

TOTAL/RÁCIO MÉDIO 1258/1756 159/177 7,9 9,9 

* Diferenças significativas 
 

 

O rácio colaborador/líder na amostra varia entre um mínimo de 3,3 

colaboradores por líder no CS de Vimioso e um máximo de 10,0 colaboradores por líder 

no CS Bragança - Santa Maria, estando acima da média (7,9) este CS, mas ainda o CS 

Macedo de Cavaleiros (9,0) e as três UH (Bragança: 9,2; Macedo de Cavaleiros: 8,5; e 

Mirandela: 8,2). O rácio colaboradores/líderes na amostra mantém o mesmo 

comportamento que na população. 

Comparando os rácios na amostra com os rácios na população, vemos que os 

primeiros são inferiores aos segundos em todos os CS, com exceção dos CS de 

Alfândega da Fé e Torre de Moncorvo. Aplicando o teste t-Student para amostras 
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emparelhadas11 (t=-4,702; gl=17; p<0,001***) concluímos que existem diferenças 

significativas entre os rácios da amostra e os rácios da população (vide *  no Quadro 

4.1), sendo significativamente superiores no CS anteriormente referidos e 

significativamente inferiores nos CS (Bragança – Santa Maria, Bragança – Sé, 

Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cima, Mirandela II, Vila Nova de Foz Côa) e 

nas UH (Macedo de Cavaleiros e Mirandela). Os restantes CS e UH não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas no rácio colaborador/líder entre a amostra e a 

população, ou seja, comportam-se de igual modo que na realidade. Contudo a amostra é 

representativa mantendo a estrutura da população. 

 

QUADRO 4.2 – Distribuição de colaborador/líder e respetivo rácio na amostra e população por área de 
atuação global. 

Área de Atuação 
Colaborador 

Amostra/Total 

Líder 

Amostra/Total 

Rácio 

colaborador/líder 

na amostra 

Rácio 

colaborador/líder 

na população 

Administração 110/117 5/5 22 23,4 

Cuidados de Saúde 
Primários 

333/472 54/60 6,2 7,9 

Saúde Pública* ----/32 ----/4 ----- ----- 

Cuidados Hospitalares 449/638 66/74 6,8 8,6 

Urgência, Emergência e 
Cuidados Intensivos 

91/115 8/8 11,4 14,4 

Cuidados Continuados 22/27 1/1 22,0 27,0 

Apoio Clínico e Técnico 37/52 6/6  6,2 8,7 

Apoio à Gestão e Logística 216/303 19/19 11,4 15,9 

TOTAL/RÁCIO MÉDIO 1258/1756 159/177 7,9 9,9 

*Sem autorização do responsável. 

 

O rácio colaborador/líder na amostra varia entre um mínimo de 6,2 na área de 

atuação dos Cuidados de Saúde Primários e na de Apoio Clínico e Técnico e um 

máximo de 22,0 colaboradores por líder na área de atuação dos Cuidados Continuados; 

estando abaixo da média (7,9) as áreas de Cuidados de Saúde Primários (6,2), Cuidados 

Hospitalares (6,8) e o Apoio Clínico e Técnico (6,2), mantendo-se idêntica configuração 

                                                 
11  O teste t-Student para amostras emparelhadas é um teste paramétrico utilizado quando se pretende 

comparar duas populações, de onde foram extraídas duas amostras emparelhadas, relativamente a uma 
variável dependente quantitativa. Este teste tem como pressuposto apenas a condição de que a variável 
dependente apresente distribuição normal nas duas populações. Ou seja, é um teste apropriado para 
analisar dois grupos diferentes de casos relativamente a alguma característica que tenham em comum 
e pela qual possam ser comparados (vide Marôco, 2011; Pestana & Gageiro, 2008). 
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que diz respeito aos indicadores calculados com base na população 

Comparando os rácio da amostra com os rácios da população e aplicando o teste 

de Wilcoxon12 (Z=-2,366; p<0,018) concluímos que existem diferenças significativas 

em todas as áreas de atuação, apresentando a amostra valores inferiores a da população. 

4.1.1.1 Género 

A amostra desta investigação é globalmente constituída por 1417 inquiridos, 

sendo 1027 indivíduos do sexo feminino e 390 indivíduos do sexo masculino, 

correspondendo a 72,5% e 27,5% respetivamente (vide Quadro 4.3). Comparando a 

distribuição de género em função do cargo vemos que o sexo feminino representa 

74,2% do total de 1258 colaboradores e somente 59,1% do total dos 159 líderes, 

concluindo pelo teste de independência de Qui-Quadrado13 (χ2=16,019; gl=1; 

p<0,001***) que o sexo não é significativamente independente do cargo, significando 

que a distribuição do género depende significativamente do cargo. De forma idêntica 

encontramos uma associação significativa entre o grupo e o sexo, quer nos CS 

(χ2=12,688; gl=1; p<0,001***), quer nas UH (χ2=6,802; gl=1; p=0,009**) tendo o 

sexo masculino maior propensão para ser líder nas duas tipologias de US em análise. 

 

QUADRO 4.3 – Distribuição dos inquiridos em função do género, da tipologia de unidade de saúde e 
cargo desempenhado. 

Unidade 

           Género 

Colaborador 

(n=1258) 

Líder 

(n=159) 

Total 

(n=1417) 

Teste de Independência  

de Qui-Quadrado (♣) 

CS 
Feminino 325 (81,5%) 34 (60,7%) 359 (78,9%) χ2=12,688; gl=1;  

p<0,001*** (♣) Masculino 74 (18,5%) 22 (39,3%) 96 (21,1%) 

UH 
Feminino 608 (70,8%) 60 (58,3%) 668 (69,4%) χ2=6,802; gl=1;  

p=0,009** (♣) Masculino 251 (29,2%) 43 (41,7%) 294 (30,6%) 

ULSNE 
Feminino 933 (74,2%) 94 (59,1%) 1027 (72,5%) χ2=16,019; gl=1; 

p<0,001*** (♣) Masculino 325 (25,8%) 65 (40,9%) 390 (27,5%) 

Teste de Independência  
de Qui-Quadrado (♣) 

χ2=16,120; 
gl=1;  

p<0,001*** (♣) 

χ2=0,091; 
gl=1;  

p=0,783ns (♣) 

χ2=13,865; 
gl=1;  

p<0,001*** (♣) 
Testes bivariados 

 

                                                 
12  O teste de Wilcoxon é uma alternativa não paramétrica ao teste t para a diferença de médias em 

amostras emparelhadas. No caso de se verificar a normalidade, o teste t é apenas ligeiramente mais 
eficiente do que o teste de Wilcoxon (vide Pestana & Gageiro, 2008). 

13  O teste de independência do Qui-Quadrado (χ2) permite analisar a relação de independência entre 
variáveis qualitativas, permitindo uma análise generalista, ou seja, informa se há ou não associação 
entre as variáveis; nota: p≥0,05ns, p<0,05*, p<0,01** e p<0,001*** (vide Pestana & Gageiro, 2008). 
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Comparando a realidade dos CS com a realidade das UH dos líderes, apesar de 

haver mais líderes do sexo masculino nas UH; aplicando o teste de independência de 

Qui-Quadrado (χ2=0,091; gl=1; p=0,783ns) conclui-se que o sexo é significativamente 

independente da US em análise, isto é, o rácio de género masculino/feminino é 

significativamente igual entre o CS e UH. Ao inverso, quando comparamos os 

colaboradores (χ2=16,120; gl=1; p<0,001***) deduzimos que existem diferenças 

significativas entre as tipologias de US, tendo os CS significativamente mais 

colaboradores do sexo feminino (81,5% contra 70,8%) e as UH mais colaboradores do 

sexo masculino (29,2% contra 18,5%). 

4.1.1.2 Idade 

Globalmente, os 1417 inquiridos apresentam uma idade que varia entre um 

mínimo de 18 anos e um máximo de 72 anos, tendo uma média de 43,9 anos com um 

desvio padrão de 10,0 anos (vide Quadro 4.4). Comparando a idade em função do 

grupo, vemos que os líderes apresentam uma idade média superior à idade média dos 

colaboradores (49,6 contra 43,2 anos), não havendo nenhum líder com menos de 31 

anos e concluindo pela existência de diferenças significativas aquando da aplicação de 

teste de Mann-Whitney14 (Z=-7,698; p<0,001***). Fazendo idêntica comparação tendo 

em conta a tipologia de US em análise, concluímos também a existência de diferenças 

de idade significativas entre líderes e colaboradores, quer nos CS (Z=-4,589; 

p<0,001***), quer nas UH (Z=-6,128; p<0,001***). 

Comparando a idade em função da tipologia de US e aplicando o teste de Mann-

Whitney concluímos que a idade dos inquiridos que trabalham em CS é 

significativamente igual à idade dos inquiridos que trabalham em UH, quer em 

colaboradores (Z=-0,690; p=0,490ns), quer em líderes (Z=-1,083; p=0,279ns) ou 

globalmente (Z=-1,194; p=0,232ns). 

 

 

 

                                                 
14  O teste de Mann-Whitney compara o centro de localização das duas amostras, como forma de detectar 

diferenças entre duas populações correspondentes. Este teste é de utilização preferível ao teste t 
quando há violação da normalidade, ou quando os n’s são pequenos, ou ainda quando as variáveis são 
de nível pelo menos ordinal independentes; nota: p≥0,05ns, p<0,05*, p<0,01** e p<0,001*** (vide 
Marôco, 2007; Pestana & Gageiro, 2008). 
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QUADRO 4.4 – Distribuição dos inquiridos em função da idade, da tipologia de unidade de saúde e 
cargo desempenhado. 

Unidade 
 
                  Idade 

Colaborador 
(n=1258) 

Líder 
(n=159) 

Total 
(n=1417) 

Teste de Mann-Whitney (♥) 
 

Teste de Independência 
de Qui-Quadrado (♣) 

CS 

Mín - Máx 25 -66 34 - 62 25 - 66  
Z = -4,589; 

p<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 43,6 ± 10,5 50,4 ± 8,0 44,5 ± 10,5 
IC a 95% Média ]42,6 ; 44,7[ ]48,3 ; 52,6[ ]43,5 ; 45,4[ 
18-30 Anos 42 (10,5%) 0 (0%) 42 (9,2%)  

χ2=22,660; 
gl=4; 

p<0,001*** (♣) 

31-40 Anos 136 (34,1%) 7 (12,5%) 143 (31,4%) 
41-50 Anos 99 (24,8%) 19 (33,9%) 118 (25,9%) 
51-60 Anos 103 (25,8%) 26 (46,4%) 129 (26,4%) 
61-72 Anos 19 (4,8%) 4 (7,1%) 23 (5,1%) 

UH 

Mín - Máx 18 -72 31 - 63 18 - 72  
Z = -6,128; 

p<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 43,0 ± 9,8 49,1 ± 7,9 43,7 ± 9,8 
IC a 95% Média ]42,3 ; 43,7[ ]47,6 ; 50,7[ ]43,0 ; 44,2[ 
18-30 Anos 97 (11,2%) 0 (0%) 97 (10,1%)  

χ2=35,580; 
gl=4; 

p<0,001*** (♣) 

31-40 Anos 285 (33,2%) 20 (19,4%) 305 (31,7%) 
41-50 Anos 255 (29,7%) 32 (31,1%) 287 (29,8%) 
51-60 Anos 196 (22,8%) 46 (44,7%) 242 (25,2%) 
61-72 Anos 26 (3,0%) 5 (4,9%) 31 (3,2%) 

ULSNE 

Mín - Máx 18 -72 31 - 63 18 - 72  
Z = -7,698; 

p<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 43,2 ± 10,0 49,6 ± 7,9 43,9 ± 10,0 
IC a 95% Média ]42,6 ; 43,8[ ]48,4 ; 50,8[ ]43,4 ; 44,4[ 
18-30 Anos 130 (11,0%) 0 (0%) 139 (9,8%)  

χ2=57,031; 
gl=4; 

p<0,001*** (♣) 

31-40 Anos 421 (33,5%) 27(17,0%) 448 (31,6%) 
41-50 Anos 354 (28,1%) 51 (32,1%) 405 (28,6%) 
51-60 Anos 299 (23,8%) 72 (45,3%) 371 (26,2%) 
61-72 Anos 45 (3,6%) 9 (5,7%) 54 (3,8%) 

Teste de Mann-Whitney (♥) 
Z = -0,690; 
p=0,490ns 

(♥) 

Z = -1,083; 
p=0,279ns 

(♥) 

Z = -1,194; 
p=0,232ns 

(♥) 

 
Testes bivariados 

 

4.1.1.3 Formação Académica 

No que diz respeito à formação académica de todos os inquiridos, 67,1% dos 

inquiridos possuem estudos superiores (57,9%, licenciatura; 8,9% mestrado e 0,3% 

doutoramento); enquanto 32,9% possuem estudos até ao 12º ano de escolaridade (3,3%, 

1º ciclo; 9,8% 2º e 3º ciclo e 19,8%, secundário) (vide Quadro 4.5). Comparando a 

formação académica dos colaboradores com a dos líderes, concluímos através de teste 

de independência de Qui-Quadrado (χ2=46,093; gl=5; p<0,001***) que existem 

diferenças significativas, tendo os líderes formação ao nível de licenciatura (64,2% 

contra 57,2%), de mestrado (18,2% contra 7,7%) e doutoramento (1,3% contra 0,2%) 

com maior percentagem que os colaboradores. Replicando a mesma análise ao nível da 
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sub-amostra dos inquiridos da UH deduzimos a mesma conclusão (χ2=54,380; gl=5; 

p<0,001***), tendo a quase totalidade dos líderes estudos superiores (95,1%). Ao invés, 

a nível da sub-amostra dos CS (χ2=10,150; gl=5; p=0,103ns), não encontramos 

diferenças significativas entre formação académica dos colaboradores e dos líderes. 

 

QUADRO 4.5 – Distribuição dos inquiridos em função da formação académica, da tipologia de unidade 
de saúde e cargo desempenhado. 

Unidade 
 

Formação Académica 

Colaborador 
(n=1258) 

Líder 
(n=159) 

Total 
(n=1417) 

Teste de 
Independência de 
Qui-Quadrado (♣) 

CS 

1º Ciclo 17 (4,3%) 0 (0,0%) 17 (3,7%) 

χ2=10,150; 
gl=5; 

p=0,103ns (♣) 

2º e 3º Ciclo 34 (8,5%) 1 (1,8%) 35 (7,7%) 
Secundário 101 (25,3%) 20 (35,7%) 121 (26,6%) 
Licenciatura 215 (53,9%) 27 (48,2%) 242 (53,2%) 
Mestrado 31 (7,8%) 8 (14,3%) 39 (8,6%) 
Doutoramento 1 (0,3%) 0 (0,0%) 1 (0,2%) 

UH 

1º Ciclo 30 (3,5%) 0 (0,0%) 30 (3,1%) 

χ2=54,380; 
gl=5; 

p<0,001*** (♣) 

2º e 3º Ciclo 102 (11,9%) 1 (1,0%) 103 (10,7%) 
Secundário 156 (18,2%) 4 (3,9%) 160 (16,6%) 
Licenciatura 504 (58,7%) 75 (72,8%) 579 (60,2%) 
Mestrado 66 (7,7%) 21 (20,4%) 87 (9,0%) 
Doutoramento 1 (0,1%) 2 (1,9%) 3 (0,3%) 

ULSNE 

1º Ciclo 47 (3,7%) 0 (0,0%) 47 (3,3%) 
χ2=46,093; 

gl=5; 
p<0,001*** (♣) 

 

2º e 3º Ciclo 137 (10,9%) 2 (1,3%) 139 (9,8%) 
Secundário 256 (20,3%) 24 (15,1%) 280 (19,8%) 
Licenciatura 719 (57,2%) 102 (64,2%) 821 (57,9%) 
Mestrado 97 (7,7%) 29 (18,2%) 126 (8,9%) 
Doutoramento 2 (0,2%) 2 (1,3%) 4 (0,3%) 

Teste de Independência  
de Qui-Quadrado (♣) 

χ2=11,491; gl=5;  
p<0,042* (♣) 

χ2=29,793; gl=5;  
p<0,001*** (♣) 

χ2=21,477; gl=5;  
p<0,001*** (♣) 

Testes bivariados 

 

Comparando a formação académica em função da tipologia de US e aplicando o 

teste de Independência de Qui-Quadrado concluímos que a formação académica dos 

inquiridos que trabalham em CS é significativamente diferente da formação académica 

dos inquiridos que trabalham em UH, qualquer que seja o grupo em análise 

(colaboradores (χ2=11,491; gl=5; p<0,042*); líderes (χ2=29,093; gl=5; p<0,001***) ou 

o grupo (χ2=21,477; gl=5; p<0,001***)); tendo os colaboradores das UH uma formação 

ligeiramente superior aos colaboradores dos CS (66,5% contra 62% com estudos 

superiores) e os líderes das UH uma formação muito superior aos líderes dos CS (95,1% 

contra 62,5% com estudos superiores). 
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4.1.1.4 Função Desempenhada 

Em relação à função desempenhada pela totalidade dos inquiridos, a função de 

enfermeiro é categoria modal (38,5%), havendo nos restantes inquiridos 19,3% de 

assistentes operacionais, 16,4% assistentes técnicos, 12,2% médicos, 6,9% técnicos de 

diagnóstico e terapêutica, 6,3% técnicos superiores e 0,3% com outras funções (vide 

Quadro 4.6). Comparando a função desempenhada dos colaboradores com a dos líderes, 

concluímos através de teste de independência de Qui-Quadrado (χ2=56,753; gl=6; 

p<0,001***) que existem diferenças significativas, desempenhando os líderes 

significativamente mais que os colaboradores funções de médico (16,4% contra 11,7%), 

de técnico superior (10,1% contra 5,8%), de enfermeiro (49,7% contra 37,1%) e outra 

função (1,9% contra 0,1%). 

 

QUADRO 4.6 – Distribuição dos inquiridos em função da função desempenhada, da tipologia de unidade 
de saúde e cargo desempenhado. 

Unidade 
 

Função Desempenhada 

Colaborador 
(n=1258) 

Líder 
(n=159) 

Total 
(n=1417) 

Teste de 
Independência de 
Qui-Quadrado (♣) 

CS 

Médico 67 (16,8%) 13(23,2%) 80 (17,6%) 

χ2=12,436; 
gl=5; 

p=0,029* (♣) 

Téc. Superior 17 (4,3%) 1 (1,8%) 18 (4,0%) 
Téc. Diag. Terap. 11 (2,8%) 0 (0,0%) 11 (2,4%) 
Enfermeiro 136 (34,1%) 20 (35,7%) 156 (34,3%) 
Ass. Técnico 96 (24,1%) 20 (35,7%) 116 (25,5%) 
Ass. Operacional 72 (18,0%) 2 (3,6%) 74 (16,3%) 
Outro 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

UH 

Médico 80(9,3%) 13 (12,6%) 93 (9,7%) 

χ2=61,285; 
gl=6; 

p<0,001*** (♣) 

Téc. Superior 56 (6,5%) 15 (14,6%) 71 (7,4%) 
Téc. Diag. Terap. 79 (9,2%) 7 (6,8%) 86 (8,9%) 
Enfermeiro 331 (38,5%) 59 (57,3%) 390(40,5%) 
Ass. Técnico 114 (13,3%) 4 (3,9%) 118 (12,3%) 
Ass. Operacional 198 (23,1%) 2 (1,9%) 200 (20,8%) 
Outro 1 (0,1%) 3 (2,9%) 4 (0,4%) 

ULSNE 

Médico 147 (11,7%) 26 (16,4%) 173 (12,2%) 

χ2=56,753; 
gl=6; 

p<0,001*** (♣) 

Téc. Superior 73 (5,8%) 16 (10,1%) 89 (6,3%) 
Téc. Diag. Terap. 91 (7,2%) 7 (4,4%) 98 (6,9%) 
Enfermeiro 467 (37,1%) 79 (49,7%) 546 (38,5%) 
Ass. Técnico 209 (16,6%) 24 (15,1%) 233 (16,4%) 
Ass. Operacional 270 (21,5%) 4 (2,5%) 274 (19,3%) 
Outro 1 (0,1%) 3 (1,9%) 4 (0,3%) 

Teste de Independência  
de Qui-Quadrado (♣) 

χ2=55,324; gl=6;  
p<0,001*** (♣) 

χ2=41,942; gl=6;  
p<0,001*** (♣) 

χ2=81,847; gl=6;  
p<0,001*** (♣) 

Testes bivariados 

 

Reproduzindo o estudo da associação entre o grupo e a função desempenhada 

em função da tipologia de US concluímos que existem diferenças significativas, tendo 
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algumas funções desempenhadas maior probabilidade de ser líder, quer a nível dos CS 

(χ2=12,436; gl=5; p=0,029**) quer a nível das UH (χ2=61,285; gl=6; p<0,001***); 

tendo os médicos e enfermeiros maior hipótese de ser líder nos CS e UH, mas somente 

os assistentes técnicos a nível dos CS e somente os técnicos superiores e outras funções 

a nível das UH.  

Comparando as funções desempenhadas nos CS com as funções desempenhadas 

nas UH, também encontramos diferenças significativas quer na sub-amostra de 

colaboradores (χ2=55,324; gl=6; p<0,001***) quer na sub-amostra de líderes 

(χ2=41,942; gl=6; p<0,001***); tendo as UH mais técnicos superiores e enfermeiros 

que os CS para as duas sub-amostras e as UH somente mais assistentes técnicos e 

técnicos de diagnóstico e terapêutica que os CS, para os colaboradores e para os líderes, 

respetivamente. 

4.1.1.5 Vínculo à Organização 

No que concerne ao vínculo à organização numa perspetiva global, a maioria 

está efetivo à organização (56,8%), enquanto 33,5% possui contrato a termo 

indeterminado, 6,6% contrato a termo e 3,2% outro tipo de vínculo (vide Quadro 4.7).  

 

QUADRO 4.7 – Distribuição dos inquiridos em função do vínculo à organização, da tipologia de unidade 
de saúde e cargo desempenhado. 

Unidade 
 

Vínculo à Organização 

Colaborador 
(n=1258) 

Líder 
(n=159) 

Total 
(n=1417) 

Teste de 
Independência 

de Qui-Quadrado (♣) 

CS 

Efetivo 195 (48,9%) 46 (82,1%) 241 (53,0%) 
χ2=23,925; 

gl=3; 
p<0,001*** (♣) 

Cont. Term. Ind. 134 (33,6%) 10 (17,9%) 144 (31,6%) 
Contrato a termo 64 (16,0%) 0 (0,0%) 64 (14,1%) 
Outro 6 (1,5%) 0 (0,0%) 6 (1,3%) 

UH 

Efetivo 488 (56,8%) 76 (73,8%) 564 (58,6%) 
χ2=12,827; 

gl=3; 
p=0,005** (♣) 

Cont. Term. Ind. 307 (35,7%) 23 (22,3%) 330 (34,3%) 
Contrato a termo 29 (3,4%) 0 (0,0%) 29 (3,0%) 
Outro 35 (4,1%) 4 (3,9%) 39 (4,1%) 

ULSNE 

Efetivo 683 (54,3%) 122 (76,7%) 805 (56,8%) 
χ2=33,139; 

gl=3; 
p<0,001*** (♣) 

Cont. Term. Ind. 441 (35,1%) 33 (20,8%) 474 (33,5%) 
Contrato a termo 93 (7,4%) 0 (0,0%) 93 (6,6%) 
Outro 41 (3,3%) 4 (2,5%) 45 (3,2%) 

Teste de Independência  
de Qui-Quadrado (♣) 

χ2=68,154; gl=3;  
p<0,001*** (♣) 

χ2=2,855; gl=2;  
p=0,240ns (♣) 

χ2=67,154; gl=3;  
p<0,001*** (♣) 

Testes bivariados 

 

Comparando o vínculo à organização dos colaboradores com o dos líderes, 

concluímos através de teste de independência de Qui-Quadrado (χ2=33,139; gl=3; 
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p<0,001***) que existem diferenças significativas, estando os líderes significativamente 

mais associados a um vínculo de efetividade (76,7% contra 54,3%). 

Confrontando o vínculo dos colaboradores com o vínculo dos líderes em 

ambiente de CS (χ2=23,925; gl=3; p<0,001***) e de UH (χ2=12,827; gl=3; 

p=0,005**), concluímos de forma idêntica a existência de diferenças significativas, 

estando os profissionais com vínculo efetivo mais associados ao cargo de líder, com 

uma intensidade superior ao nível dos CS (82,1% contra 73,8%). Comparando o vínculo 

dos profissionais dos CS com o vínculo dos profissionais das UH, concluímos que não 

existem diferenças significativas nos líderes (χ2=2,855; gl=2; p=0,240ns) e existem 

diferenças significativas nos colaboradores (χ2=68,154; gl=3; p<0,001***), estando os 

colaboradores dos CS com mais contratações a termo que os colaboradores das UH 

(16,0% contra 3,4%). 

4.1.1.6 Tempo de Serviço na Unidade de Saúde 

Uma análise global do tempo de serviço na unidade conclui que esta varia entre 

um mínimo de 1 ano até um máximo de 43 anos, tendo uma média de 15,6 anos e um 

desvio padrão de 10,3 anos e havendo 40% dos profissionais com um tempo de 

exercício na unidade até 10 anos (vide Quadro 4.8). 

Comparando o tempo de serviço em função do cargo e aplicando o teste de 

Mann-Whitney (Z=-7,104; p<0,001***) deduz-se que o tempo de exercício na unidade 

dos líderes é significativamente diferente e superior ao dos colaboradores, sendo em 

média superior em 6,2 anos (21,1 contra 14,9 anos). 

Fazendo a comparação em função da tipologia de US, vemos que o tempo de 

serviço dos profissionais que trabalham UH é superior ao tempo de serviço dos 

profissionais que trabalham em CS, tendo maior diferenças nos líderes (22,1 – 19,3 

anos) que nos colaboradores (15,1 – 14,4 anos). 

Uma análise das diferenças em função da unidade de trabalho permitiu concluir 

que o tempo de serviço em CS é significativamente igual ao tempo de serviço em UH, 

quer para os colaboradores (Z=-1,962; p=0,05ns) quer para os líderes (Z=-1,610; 

p=0,107ns). 
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QUADRO 4.8 – Distribuição dos inquiridos em função do tempo de serviço na unidade de saúde, da 
tipologia de unidade de saúde e cargo desempenhado. 

Unidade 
 

Tempo de Serviço 
na Unidade de Saúde 

Colaborador 
(n=1258) 

Líder 
(n=159) 

Total 
(n=1417) 

Teste de Mann-Whitney (♥) 
 

Teste de Independência 
de Qui-Quadrado (♣) 

CS 

Mín - Máx 1 -43 2 – 41 1 – 43 
Z = -3,112; 

p=0,002** (♥) 
Média ± D.Padrão 14,4 ± 10,6 19,3 ± 11,4 15,0 ± 10,9 
IC a 95% Média ]13,3 ; 15,4[ ]16,2 ; 22,2[ ]14,0 ; 16,0[ 
1-10 Anos 200 (50,1%) 16 (28,6%) 216 (47,5%) 

χ2=9,738; 
gl=3; 

p=0,021* (♣) 

11-20 Anos 86 (21,6%) 15(26,8%) 101 (22,2%) 
21-30 Anos 69 (17,3%) 15 (26,8%) 84 (18,5%) 
31-43 Anos 44 (11,0%) 10 (17,9%) 54 (11,9%) 

UH 

Mín - Máx 1 -41 2 - 40 1 - 41 
Z = -6,691; 

p<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 15,1 ± 9,9 22,1 ± 9,3 15,9 ± 10,1 
IC a 95% Média ]14,5 ; 15,8[ ]20,3 ; 23,9[ ]15,3; 16,5[ 
1-10 Anos 335 (39,0%) 16 (15,5%) 351 (36,5%) 

χ2=41,869; 
gl=3; 

p<0,001*** (♣) 

11-20 Anos 286 (33,3%) 28 (27,2%) 314 (32,6%) 
21-30 Anos 165 (19,2%) 38 (36,9%) 203 (21,1%) 
31-43 Anos 73 (8,5%) 21 (20,4%) 94 (9,8%) 

ULSNE 

Mín - Máx 1 -43 2 -41 1 -43 
Z = -7,104; 

p<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 14,9 ± 10,1 21,1 ± 10,1 15,6 ± 10,3 
IC a 95% Média ]14,3 ; 15,6[ ]19,5 ; 22,7[ ]15,0 ; 16,1[ 
1-10 Anos 535 (42,5%) 32 (20,1%) 567 (40,0%) 

χ2=47,189; 
gl=3; 

p<0,001*** (♣) 

11-20 Anos 372 (29,6%) 43 (27,0%) 415 (29,3%) 
21-30 Anos 234(18,6%) 53 (33,3%) 287 (20,3%) 
31-43 Anos 117 (9,3%) 31 (19,5%) 148 (10,4%) 

Teste de Mann-Whitney (♥) 
Z = -1,962; 

p=0,050ns (♥) 
Z = -1,610; 

p=0,107ns (♥) 
Z = -2,263; 

p=0,024* (♥) 
Testes bivariados 

 

Comparando o tempo de serviço em função do cargo e aplicando o teste de 

Mann-Whitney (Z=-7,104; p<0,001***) deduz-se que o tempo de exercício na unidade 

dos líderes é significativamente diferente e superior ao dos colaboradores, sendo em 

média superior em 6,2 anos (21,1 contra 14,9 anos). 

Fazendo a comparação em função da tipologia de US, vemos que o tempo de 

serviço dos profissionais que trabalham UH é superior ao tempo de serviço dos 

profissionais que trabalham em CS, tendo maior diferenças nos líderes (22,1 – 19,3 

anos) que nos colaboradores (15,1 – 14,4 anos). 

Uma análise das diferenças em função da unidade de trabalho permitiu concluir 

que o tempo de serviço em CS é significativamente igual ao tempo de serviço em UH, 

quer para os colaboradores (Z=-1,962; p=0,05ns) quer para os líderes (Z=-1,610; 

p=0,107ns). 
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4.1.1.7 Tempo Total de Serviço 

Uma análise global do tempo total de serviço conclui que este varia entre um 

mínimo de 1 ano até um máximo de 47 anos, tendo uma média de 19,7 anos e um 

desvio padrão de 10,3 anos e havendo 21,7% dos profissionais com um tempo de 

exercício na unidade até 10 anos (vide Quadro 4.9). 

 

QUADRO 4.9 – Distribuição dos inquiridos em função do tempo total de serviço, da tipologia de unidade 
de saúde e cargo desempenhado. 

Unidade 
 

Tempo Total de Serviço 
Colaborador 

(n=1258) 
Líder 

(n=159) 
Total 

(n=1417) 

Teste de Mann-Whitney (♥) 
 

Teste de Independência 
de Qui-Quadrado (♣) 

CS 

Mín - Máx 2 -47 11 – 41 2 – 47 
Z = -5,326; 

p<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 18,9± 10,5 26,9 ± 8,2 19,9 ± 10,6 
IC a 95% Média ]17,9 ; 20,0[ ]24,7 ; 29,1[ ]18,9 ; 20,9[ 
1-10 Anos 115 (28,8%) 0 (0%) 115 (25,3%) 

χ2=25,824; 
gl=3; 

p<0,001*** (♣) 

11-20 Anos 120 (30,1%) 17(30,4%) 137 (30,1%) 
21-30 Anos 86 (21,6%) 18 (32,1%) 104 (22,9%) 
31-47 Anos 78 (19,5%) 21 (37,5%) 99 (21,8%) 

UH 

Mín - Máx 1 -43 8 - 40 1 – 43 
Z = -6,497; 

p<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 19,0 ± 9,7 25,4 ± 8,0 19,7 ± 9,7 
IC a 95% Média ]18,3 ; 19,6[ ]23,8 ; 26,9[ ]19,1 ; 20,3[ 
1-10 Anos 186 (21,7%) 7 (6,8%) 193 (20,1%) 

χ2=41,471; 
gl=3; 

p<0,001*** (♣) 

11-20 Anos 315 (36,7%) 21 (20,4%) 336 (34,9%) 
21-30 Anos 256 (29,8%) 46 (44,7%) 302 (31,4%) 
31-47 Anos 102 (11,9%) 29 (28,2%) 131 (13,6%) 

ULSNE 

Mín - Máx 1 -47 8 -41 1 -47 
Z = -8,364; 

P<0,001*** (♥) 
Média ± D.Padrão 19,0 ± 10,0 25,9 ± 8,1 19,7 ± 10,0 
IC a 95% Média ]18,4 ; 19,5[ ]24,6 ; 27,2[ ]19,2 ; 20,3[ 
1-10 Anos 301 (23,9%) 7 (4,4%) 308 (21,7%) 

χ2=63,532; 
gl=3; 

p<0,001*** (♣) 

11-20 Anos 435 (34,6%) 38 (23,9%) 473 (33,4%) 
21-30 Anos 342 (27,2%) 64 (40,3%) 406 (28,7%) 
31-47 Anos 180 (14,3%) 50 (31,4%) 230 (16,2%) 

Teste de Independência  
de Qui-Quadrado (♣) 

Z = -0,464; 
p=0,643ns (♥) 

Z = -0,946; 
p=0,344ns (♥) 

Z = -0,123; 
p=0,902ns (♥) 

Testes bivariados 

 

Comparando o tempo total de serviço em função do cargo e aplicando o teste de 

Mann-Whitney (Z=-8,364; p<0,001***) deduz-se que o tempo total de exercício dos 

líderes é significativamente diferente e superior ao dos colaboradores, sendo em média 

superior em 6,9 anos (25,9 contra 19,0 anos). 

Fazendo a comparação em função da tipologia de US, vemos o tempo total de 

serviço dos colaboradores que trabalham UH é ligeiramente superior ao tempo total de 

serviço dos colaboradores que trabalham em CS (19,0 contra 18,9 anos), enquanto que 
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para os líderes acontece uma situação inversa (25,4 anos contra 26,9); não sendo estas 

diferenças significativas, quer para os colaboradores (Z=-0,464; p=0,643ns) quer para 

os líderes (Z=-0,946; p=0,344ns). 

4.1.1.8 Unidade de Saúde 

No que diz respeito a unidade de saúde onde trabalha, 68% são oriundos de UH 

(Bragança: 37,5%; Macedo de Cavaleiros: 15,5%; e Mirandela: 15,0%), trabalhando os 

restantes em CS (vide Quadro 4.10). 

 

QUADRO 4.10 – Distribuição dos inquiridos em função da unidade de saúde e cargo desempenhado. 

ULSNE 
 

  Unidade de Saúde 

Colaborador 
(n=1258) 

Líder 
(159) 

Total 
(1417) 

Teste de 
Independência de 
Qui-Quadrado (♣) 

Unidade 
de 

Saúde 

CS Alfândega da Fé 7 (0,6%) 1 (0,6%) 8 (0,6%) 

χ2=3,879; 
gl=17; 

p=0,268 ns (♣) 

CS Bragança – Santa Maria 44 (3,5%) 5 (3,1%) 49 (3,5%) 
CS Bragança – Sé 26 (2,1%) 4 (2,5%) 30 (2,1%) 
CS Carrazeda de Ansiães 23 (1,8%) 4 (2,5%) 27 (1,9%) 
CS Freixo de Espada á Cima 13 (1,0%) 3 (1,9%) 16 (1,1%) 
CS Macedo de Cavaleiros 40 (3,2%) 4 (2,5%) 44 (3,1%) 
CS Miranda do Douro 32 (2,5%) 4 (2,5%) 36 (2,5%) 
CS Mirandela I 27 (2,1%) 4 (2,5%) 31 (2,2%) 
CS Mirandela II 31 (2,5%) 4 (2,5%) 35 (2,5%) 
CS Mogadouro 27 (2,1%) 4 (2,5%) 31 (2,2%) 
CS Torre de Moncorvo 26 (2,1%) 3 (1,9%) 29 (2,0%) 
CS Vila Flor 25 (2,0%) 4 (2,5%) 29 (2,0%) 
CS Vila Nova de Foz Côa 32 (2,5%) 4 (2,5%) 36 (2,5%) 
CS Vimioso 16 (1,3%) 4 (2,5%) 20 (1,4%) 
CS Vinhais 30 (2,4%) 4 (2,5%) 34 (2,4%) 
UH Bragança 474 (37,7%) 57 (35,8%) 531 (37,5%) 
UH Macedo de Cavaleiros 196 (15,6%) 23 (14,5%) 219 (15,5%) 
UH de Mirandela 189 (15,0%) 23 (14,5%) 212 (15,0%) 

 

Aplicando o teste de independência de Qui-Quadrado (χ2=3,879; gl=17; 

p=0,268ns) concluímos que o cargo exercido é significativamente independente da 

unidade de trabalho, significando que a proporção de líderes em cada unidade segue a 

mesma distribuição da proporção de colaboradores em cada unidade de trabalho. 

4.1.1.9 Área de Atuação 

Uma análise global da área de atuação permite observar que 36,3% trabalham na 

área de cuidados hospitalares, 27,3% na área de cuidados de saúde primários, 16,6% de 

apoio à gestão, 8,1% na administração, 7,0% na urgência, emergência e cuidados 
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intensivos, 3,0% no apoio clínico e técnico e 1,6% nos cuidados continuados (vide 

Quadro 4.11).  

 

QUADRO 4.11 – Distribuição dos inquiridos em função da área de atuação, da tipologia de unidade de 
saúde e cargo desempenhado. 

ULSNE 
 

Áreas de Atuação 

Colaborador 
(n=1258) 

Líder 
(159) 

Total 
(1417) 

Teste de 
Independência de 
Qui-Quadrado (♣) 

CS 

Administração 27 (6,8%) 1 (1,8%) 28 (6,2%) 

χ2=6,864; 
gl=4; 

p=0,130 ns (♣) 
 

Cuidados de Saúde Primários 333 (83,5%) 54 (96,4%) 387 (85,1%) 
Cuidados Hospitalares 15 (3,8%) 1 (1,8%) 16 (3,5%) 
Urgência, Emergência e CI 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Cuidados Continuados 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Apoio Clínico e Técnico 10 (2,5%) 0 (0,0%) 10 (2,2%) 
Apoio à Gestão e Logística 14 (3,5%) 0 (0,0%) 14 (3,1%) 

UH 

Administração 83 (9,7%) 4 (3,9%) 87 (9,0%) 

χ2=10,143; 
gl=5; 

p=0,070 ns (♣) 

Cuidados de Saúde Primários 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 
Cuidados Hospitalares 437 (50,9%) 62 (60,2%) 499 (51,9%) 
Urgência, Emergência e CI 90 (10,5%) 9 (8,7%) 99 (10,3%) 
Cuidados Continuados 21 (2,4%) 2 (1,9%) 23 (2,4%) 
Apoio Clínico e Técnico 26 (3,0%) 7 (6,8%) 33 (3,4%) 
Apoio à Gestão e Logística 202 (23,5%) 19 (18,4%) 221 (23,0%) 

ULSNE 

Administração 110 (8,7%) 5 (3,1%) 115 (8,1%) 

χ2=12,906; 
gl=6; 

p=0,184 ns (♣) 

Cuidados de Saúde Primários 333 (26,5%) 54 (34,0%) 387 (27,3%) 
Cuidados Hospitalares 452 (35,9%) 63 (39,6%) 515 (36,3%) 
Urgência, Emergência e CI 90 (7,2%) 9 (5,7%) 99 (7,0%) 
Cuidados Continuados 21 (1,7%) 2 (1,3%) 23 (1,6%) 
Apoio Clínico e Técnico 36 (2,9%) 7 (4,4%) 43 (3,0%) 
Apoio à Gestão e Logística 216 (17,2%) 19 (11,9%) 235 (16,6%) 

Teste de Independência  
de Qui-Quadrado (♣) 

χ2=1003,168; 
gl=6; 

p<0,001*** 
(♣) 

χ2=151,180; 
gl=6; 

p<0,001*** 
(♣) 

χ2=1153,114; 
gl=6; 

p<0,001*** 
(♣) 

Testes bivariados 

 

Comparando a área de atuação em função do cargo, vemos que 96,4% dos 

líderes dos CS são da área dos cuidados de saúde primários, enquanto que, nas UH, 

60,2% e 18,4% são das áreas de cuidados hospitalares e de apoio à gestão e logística, 

respetivamente. Aplicando o teste de Independência de Qui-Quadrado podendo concluir 

que o cargo é significativamente independente da área de atuação do profissional, quer 

globalmente (χ2=12,906; gl=6; p=0,184ns), quer nos CS (χ2=6,864; gl=4; p=0,130ns) e 

UH (χ2=10,143; gl=5; p=0,070ns), significando que a proporção de líderes em cada 

área segue a mesma distribuição da proporção de colaboradores em cada área de 

atuação. 

Comparando a área de atuação em função da tipologia de US, podemos concluir 
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que a área de atuação é significativamente independente da tipologia de unidade em 

estudo (χ2=1153,114; gl=6; p<0,001***), estando mais associadas aos CS as área de 

cuidados de saúde primários, enquanto que as restantes áreas estão mais associadas as 

UH. 

4.1.1.10 Síntese dos resultados 

Em síntese, apresentamos o Quadro 4.12 com as variáveis da caracterização da 

amostra em relação ao cargo desempenhado e à tipologia de unidade de saúde. 

 

QUADRO 4.12 – Comparação das variáveis da caracterização da amostra em função do cargo 
desempenhado e da tipologia de unidade de saúde. 

  

Variável 
 
Sub-amostra 

Cargo desempenhado 
(líder/colaborador) 

Tipologia de Unidade de Saúde 
(CS/UH) 

CS UH ULSNE 
Colaborad

or 
Líder Total 

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o

 d
a 

am
o

st
ra

 Sexo ���� ���� ���� ���� ns ���� 
Idade ���� ���� ���� ns ns ns 
Formação Académica ns ���� ���� ���� ���� ���� 
Função 
Desempenhada 

���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Vínculo à 
Organização 

���� ���� ���� ���� ns ���� 

Tempo de Serviço na 
Unidade de Saúde 

���� ���� ���� ns ns ���� 

Tempo Total de 
Serviço 

���� ���� ���� ns ns ns 

Unidade de Saúde ----- ----- ns ----- ----- ----- 
Área de Atuação ns ns ns ���� ���� ���� 

���� Significância estatística; ns Não significativo; 

 

4.1.1.11 Análise de Correspondências Múltiplas das variáveis da caracterização da 

amostra 

Como forma de descobrimos um possível relação entre as variáveis da 

caracterização da amostra, recorremos à análise de correspondência múltipla15 (ACM), 

tendo-se extraído duas dimensões que explicam separadamente 9,74% e 8,05% e 

conjuntamente 17,79% da variabilidade total dos dados, como expomos na Figura 3.6. 

                                                 
15  A ACM é uma técnica usada para variáveis qualitativas nominais, ou para outro tipo de variáveis 

tratadas como tal, quer sejam ordinais ou intervalo/rácio. Porém quando se usam as variáveis 
quantitativas, deverão estar sob a forma qualitativa, formando classes. Este modelo pressupõe, tal 
como na análise fatorial, a existência de uma associação entre as variáveis observáveis e as suas 
categorias, simplificando-se os dados através da criação de grupos homogéneos (tipologias) 
necessários para os descrever (vide Pestana & Gageiro, 2008). 
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FIGURA 4.3 – Análise de correspondências múltiplas entre as variáveis em estudo. 
 

Pela observação da Figura 4.3, vemos que existem 4 perfis de profissionais: 

• No quadrante superior direito, destacam-se profissionais com menos de 40 anos, 

maioritariamente do sexo feminino, com um vínculo à organização não efetivo 

(contrato a termo, contrato por tempo indeterminado ou outro vinculo), tendo um 

tempo de serviço na instituição e total inferior a 11 anos e exercendo sobretudo 

funções de técnicos superiores na área de apoio clínico e técnico, sobretudo no 

cargo de colaborador. 

• No quadrante inferior direito, temos profissionais com menos de 40 anos, 

maioritariamente do sexo feminino, com formação de licenciatura e mestrado, e 

vínculo com a instituição não efetivo (contrato a termo, contrato por tempo 

indeterminado ou outro vinculo), tendo um tempo de serviço total de 11 a 20 

anos, a exercer funções sobretudo numa unidade hospitalar, desempenhando 

funções de enfermeiro, técnico de diagnóstico e terapêutica ou outras funções, 

nas áreas de urgência, emergência e cuidados intensivos e cuidados hospitalares, 

sobretudo no cargo de colaborador.  
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• No quadrante inferior esquerdo, temos profissionais efetivos com idades 

compreendidas entre 41 e 60 anos, com tempo de serviço na unidade entre 21 e 

30 anos e um tempo de serviço total entre 21 e 47 anos, sobretudo médicos, a 

exercer funções na área dos cuidados continuados e na administração, com 

destaque para formação em doutoramento e exercendo maioritariamente o cargo 

de líder. 

• No quadrante superior esquerdo, temos profissionais preponderantemente líderes 

do sexo masculino, cujo tempo de serviço na unidade de saúde está 

compreendido entre 31 e 43 anos, exercendo funções de assistente operacional e 

assistente técnico nas áreas de cuidados de saúde primários e de apoio á gestão e 

logística sobretudo em centros de saúde. 

4.1.1.12 Análise de Regressão Logística das variáveis da caracterização da amostra e 

expectativas da probabilidade de exercer o cargo de líder 

Para avaliar a significância das características da caracterização da amostra – 

sexo (SEX), idade (IDA), formação académica (FAC), função desempenhada (FDS), 

vínculo á organização (VIN), tempo de serviço na unidade de saúde (TSU), tempo total 

de serviço (TTS), tipologia de unidade de saúde (TUS) e área de atuação global (AAG) 

sobre a probabilidade de exercer o cargo de líder, recorreu-se a regressão logística16 

pelo método Forward – Likelihood Ratio, onde expomos no Quadro 4.13 os resultados 

obtidos. 

 

 

                                                 
16 A regressão logística enquadra-se na classe de métodos estatísticos multivariados, onde se pretende 
conhecer quais os factores que provocam, ou não, a ocorrência de determinado fenómeno. Hair et al. 
(1998) enunciam uma série de motivos que levam o investigador a optar pela regressão logística e que são 
os seguintes: (1) não é necessário supor normalidade multivariada; (2) é uma técnica mais genérica e mais 
robusta, pois a sua aplicação é apropriada para uma grande variedade de situações; (3) é uma técnica 
similar à regressão linear múltipla; e (4) a probabilidade de ocorrência de um evento pode ser estimada 
directamente. De acrescentar que este método, assim como as regressões linear simples e múltipla, estuda 
a relação entre uma variável resposta (dependente) e uma ou mais variáveis independentes. A diferença 
entre estas técnicas de regressão deve-se ao facto de que na regressão logística as variáveis dependentes 
estarem dispostas em categorias, enquanto na regressão linear estas variáveis são dados geralmente de 
natureza contínua. Outra diferença é que na regressão logística a resposta é expressa por meio de uma 
probabilidade de ocorrência, enquanto na regressão simples se obtém um valor numérico. 
Nesta investigação iremos utilizar a regressão logística binária, que é caracterizada pelo facto da variável 
dependente ser binária. Uma variável binária é aquela que aceita apenas dois níveis de resposta. A função 
de ligação neste procedimento garante que a resposta seja expressa como uma probabilidade, pois esta 
função trabalha no intervalo [0,1] (vide Marôco, 2011; Pestana & Gageiro, 2008). 
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QUADRO 4.13 – Regressão logística do cargo desempenhado em função das características 
socioprofissionais. 

VD – Função Desempenhada 

Variáveis 

Independentes 
B 

Erro 

Padrão 

χχχχ2 

deWald 
g.l. p Exp (B) 

IC 

95%(Rácio) 

SEX(1) -0,944 0,212 19,910 1 0,000 0,389 0,257 – 0,589 

TTS 0,120 0,013 86,346 1 0,000 1,128 1,100 – 1,157 

AAG ---- ---- 38,845 6 0,000 ---- ---- 

AAG(1) -1,655 0,584 8,026 1 0,005 0,191 0,061 – 0,601 

AAG(2) 1,261 0,382 10,913 1 0,001 3,531 1,670 – 7,463 

AAG(3) 0,675 0,409 2,715 1 0,099 1,963 0,880 – 4,379 

AAG(4) 0,785 0,560 1,967 1 0,161 2,192 0,732 – 6,567 

AAG(5) 0,364 0,878 0,172 1 0,678 1,440 0,258 – 8,040 

AAG(6) 1,307 0,588 4,934 1 0,026 3,695 
1,166 – 
11,709 

FAC* ---- ---- 48,653 3 0,000 ---- ---- 

FAC*(1) -5,959 1,040 32,816 1 0,000 0,003 0,000 – 0,020 

FAC*(2) -3,038 0,639 22,619 1 0,000 0,048 0,014 – 0,168 

FAC*(3) -1,510 0,278 29,545 1 0,000 0,221 0,128 – 0,381 

VIN* ---- ---- 6,371 2 0,000 ---- ---- 

VIN*(1) 1,036 0,571 3,295 1 0,069 2,818 0,921 – 8,625 

VIN*(2) 0,580 0,589 0,971 1 0,324 1,786 0,563 – 5,661 

FDS* ---- ---- 20,291 5 0,001 ---- ---- 

FDS*(1) -1,598 0,759 4,437 1 0,035 0,202 0,046 – 0,895 

FDS*(2) 0,257 0,756 0,115 1 0,734 1,293 0,294 – 5,692 

FDS*(3) -1,391 0,835 2,778 1 0,096 0,249 0,048 – 1,277 

FDS*(4) -0,638 0,712 0,802 1 0,370 0,528 0,131 – 2,134 

FDS*(5) 0,286 0,523 0,298 1 0,585 1,330 0,477 – 3,711 

INTERCEPÇÃO -3,302 0,898 13,521 1 0,000 0,037 ---- 

SEX(1) = Feminino; AAG(1) = Administração; AAG(2) = Cuidados de Saúde Primários; AAG(3) = Cuidados Hospitalares; 
AAG(4) = Urgência, Emergência e CI;AAG(5) = Cuidados Continuados e AAG(6) = Apoio Clínico e Técnico; FAC(1) = 1º, 2º e 3º 
Ciclo; FAC(2) = Secundário; FAC(3) = Licenciatura; VIN(1) = Efetivo; VIN(2) = Contrato a termo indeterminado; FDS(1) = 
Médico; FDS(2) = Técnico Superior; FDS(3) = Técnico de Diagnóstico e Terapêutica; FDS(4) = Enfermeiro; FDS(5) = Assistente 
Técnico; 

 

A regressão logística Forward17 – Likelihood Ratio ajustou um modelo 

estatisticamente significativo (G2(18)=243,555; p<0,001; χ2
HL (8)=16,721; p=0,033; 

R2
CS =0,158; R2

N =0,313), sobre o Logit da probabilidade de exercer o cargo de líder de 

acordo com o modelo Logit ajustado, constituído pelas seis variáveis – sexo 

(χ2
Wald(1)=19,910; p<0,001), tempo total de serviço (χ2

Wald(1) = 86,346; p<0,001), área 

                                                 
17  O método Forward ou Progressivo selecciona as variáveis com capacidade discriminativa de modo a 

que as análises subsequentes sejam feitas apenas com estas variáveis. A análise pode iniciar-se com a 
variável com maior poder discriminante até que um certo limite ou critério estatístico definido à 
partida como divisor entre variáveis com poder discriminativo vs. sem poder discriminativo seja 
alcançado (vide Marôco, 2011). 
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de atuação global (χ2
Wald(6)=38,845; p<0,001), formação académica (χ2

Wald(3)=48,653; 

p<0,001), tipo de vínculo à organização (χ2
Wald(2)=6,371; p<0,001), função 

desempenhada (χ2
Wald(5)=20,291; p<0,001), tendo sido excluídas do modelo as 

variáveis idade, tempo de serviço na unidade de saúde e tipologia de unidade de saúde. 

No que diz respeito ao sexo (b SEX(1)= -0,944; χ2
Wald(1)=19,910; p<0,001; 

OR=0,389), os profissionais da ULSNE do sexo feminino tem 2,57 (1/0,389) vezes 

maior probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando comparados com os 

profissionais do sexo masculino. 

Em relação ao tempo total de serviço (b TTS= 0,120; χ2
Wald(1) = 86,346; p<0,001; 

OR=1,128), a probabilidade de exercer o cargo de líder aumenta exponencialmente com 

o tempo total de serviço, aumentando o rácio de probabilidade de ser líder relativamente 

ao de ser colaborador em 12,8% por cada aumento de um ano de tempo total de serviço. 

Quanto a área de atuação global, os profissionais que trabalham na área da 

administração (b AAG(1)= -1,655; χ2
Wald(1)=8,026; p=0,005; OR=0,191), tem 5,24 

(1/0,191) vezes maior probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando 

comparados com os profissionais que trabalham na área de apoio á gestão e logística. 

Os profissionais que trabalham na área de cuidados de saúde primários (b AAG(2)= 1,261; 

χ2
Wald(1)=10,913; p=0,001; OR=3,531), tem 3,53 vezes maior probabilidade de exercer 

o cargo de líder, quando comparados com os profissionais que trabalham na área de 

apoio á gestão de logística. Por fim, os profissionais que trabalham na área de apoio 

clínico e técnico (b AAG(6)= 1,307; χ2
Wald(1)=4,934; p=0,026; OR=3,695), tem 3,70 vezes 

maior probabilidade de exercer o cargo de líder, quando comparados com os 

profissionais que trabalham na área de apoio á gestão de logística. 

Quanto a formação académica, os profissionais que possuem uma formação 

académica de 1º, 2º ou 3º ciclo (b FAC(1)= -5,959; χ2
Wald(1)=32,816; p<0,001; 

OR=0,003), tem 333 (1/0,003) vezes maior probabilidade de não exercer o cargo de 

líder, quando comparados com os profissionais que uma formação académica ao nível 

de mestrado ou doutoramento. Os profissionais que possuem uma formação académica 

ao nível do secundário (b FAC(2)=-3,038; χ2
Wald(1)=22,619; p<0,001; OR=0,048), tem 

20,8 (1/0,048) vezes maior probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando 

comparados com os profissionais que uma formação académica ao nível de mestrado ou 

doutoramento. Por fim, os profissionais que possuem uma formação académica ao nível 
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da licenciatura (b FAC(3)= -1,510; χ2
Wald(1)=29,545; p<0,001; OR=0,221), tem 4,52 

(1/0,221) vezes maior probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando 

comparados com os profissionais que têm uma formação académica ao nível de 

mestrado ou doutoramento. 

No âmbito do tipo de vínculo com a organização, os profissionais que possuem 

um vínculo efetivo com a organização (b VIN(1)= 1,036; χ2
Wald(1)=3,295; p=0,069; 

OR=2,818), tem 2,82 vezes maior probabilidade de exercer o cargo de líder, quando 

comparados com os profissionais que possuem um contrato a termo ou outro tipo de 

vínculo com a organização. 

No que diz respeito a função desempenhada, os profissionais que são médico (b 

FDS(1)=-1,598; χ2
Wald(1)=4,437; p<0,035; OR=0,202), tem 4,95 (1/0,003) vezes maior 

probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando comparados com os profissionais 

que são assistentes operacionais ou outra função desempenhada que não as 

especificadas. 

O modelo de regressão logística foi usado para classificar os sujeitos 

amostrados, tendo-se observado uma percentagem de classificação correta de 89,9%. O 

modelo ajustado apresenta uma boa capacidade discriminante e significativa 

(ROCc=0,844; p<0,001). 

4.1.2 Caracterização da amostra por equipas 

Para a análise descritiva do perfil das 159 equipas de líder/colaboradores (vide 

Anexo V – Tabela 12) focando-nos: na dispersão geográfica da equipa e no número de 

unidades de saúde associadas à equipa; no tamanho da equipa; na proporção de 

masculinidade; na idade média das equipas e proporção de elementos em cada classe 

etária; na proporção de elementos em cada nível de formação académica; na proporção 

de elementos por função desempenhada; na proporção de elementos por vínculo à 

organização; na proporção de elementos por tempo de serviço na unidade de saúde e 

tempo total de serviço. 

4.1.2.1 Dispersão Geográfica da Equipa 

No que diz respeito a dispersão geográfica das 159 equipas (vide Figura 4.4), 

vemos que uma grande maioria das equipas (83%) exerce funções unicamente numa 
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instituição, havendo por seu turno 17% das equipas cujos elementos se distribuem por 

várias instituições, variando estas de um mínimo de duas instituições até um máximo de 

18 instituições (vide Quadro 4.14). 

 

 

FIGURA 4.4 – Gráfico circular da dispersão geográfica das equipas. 
 

Assim em relação às equipas cujos elementos estão dispersos por duas ou mais 

unidades de saúde (vide Quadro 4.14), vemos que 5,7% de todas as equipas exercem 

funções em duas US, 4,4% em três US e 6,9% entre 4 a 18 US. 

 

QUADRO 4.14 – Frequências da dispersão geográfica das equipas e número de unidades de saúde. 

Dispersão Geográfica Nº Unidades de Saúde Frequências Absolutas Frequências Relativas 

Única US 1 132 83,0% 

Várias US 

2 9 5,7% 
3 7 4,4% 
4 3 1,9% 
5 1 0,6% 
6 2 1,3% 
7 1 0,6% 
9 1 0,6% 
12 1 0,6% 
18 2 1,3% 

Subtotal 27 17% 
TOTAL  159 100% 

  

Fazendo o estudo da dispersão das equipas em função da tipologia de US (vide 

Quadro 4.15) vemos que 2 das 56 equipas cujo líder pertence a um CS tem elementos 

dispersos por várias instituições, correspondendo somente a 3,6% destas equipas; 

enquanto 25 das 103 equipas cujo líder pertence a uma UH possuem elementos 
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dispersos por várias instituições, correspondendo a 24,3% das equipas com líder em 

UH.  

Aplicando o teste de independência de Qui-Quadrado (χ2=1153,114; gl=6; 

p<0,001***) concluímos que a dispersão geográfica dos elementos das equipas não é 

significativamente independente da tipologia de instituições onde trabalha o líder, 

estando sobretudo associado a líderes que trabalham em UH. 

 

QUADRO 4.15 – Dispersão geográfica das equipas em função da tipologia de unidades de saúde do 
líder. 

Unidade 
Contagem 

Única US Várias US Total 

 
CS 

n. 54 2 56 
% 96,4% 3,6% 100% 

 
UH 

n. 78 25 103 
% 75,7% 24,3% 100% 

 
ULSNE 

n. 132 27 159 
% 83% 17,0% 100% 

Teste de Independência  
de Qui-Quadrado (♣) 

χ2=11,027; gl=1;  
p<0,001***  

 

Pela observação da caixa de bigodes (vide Figura 4.5), vemos que as equipas 158 

e 5 dispersam-se por 18 US, estando a equipa 158 cujo líder é o TS responsável pelo 

serviço de Gestão de Utentes da área de Apoio à Gestão e Logística e a equipa 5 cujo 

líder é o diretor de enfermagem, responsável pelos enfermeiros de toda a ULSNE. A 

equipa 4 dispersa-se por 12 US, tendo como líder o Assessor de Direção Clínica 

(responsável médico pelos CSP) da área de CSP. A equipa 134 tem dispersado os seus 

elementos por 9 US, sendo o seu líder responsável pelo serviço de Apoio Social da área 

de Apoio Clínico e Técnico. A equipa 115 possui elementos dispersos por 7 US, tendo o 

seu líder a responsabilidade dos TS do serviço de Psicologia Clínica da área de 

Cuidados Hospitalares. As equipas 118 e 140 possuem elementos dispersos por 6 US, 

sendo o líder da primeira, responsável pelos TDT do serviço de Imagiologia da área de 

Cuidados Hospitalares; e o da segunda, responsável pelos TS do serviço de Nutrição e 

Dietética da área de Apoio Clínico e Técnico. A equipa 97 possui elementos dispersos 

por 5 US e o seu líder é responsável pelos TDT do serviço de Medicina Física e 

Reabilitação da área de Cuidados Hospitalares. As equipas 3, 73 e 120 possuem 

elementos dispersos por 4 US, sendo os seus líderes, o diretor clínico da ULSNE, o 
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responsável médico do serviço de Estomatologia e o responsável dos TDT do serviço de 

Patologia Clínica. 

 

 

FIGURA 4.5 – Caixa de bigodes do número de instituições da dispersão geográfica das equipas. 

4.1.2.2 Tamanho da Equipa 

Quanto ao tamanho das equipas (vide Quadro 4.16), vemos que este varia entre 

um mínimo de 2 elementos até um máximo de 52 elementos, apresentando uma média 

de 8,9 elementos com um desvio padrão de 6,1 elementos e uma configuração 

assimétrica positiva (vide Figura 4.6), tendo 57,8% das equipas menos de 8,9 elementos. 

Agrupando o tamanho das equipas, podemos dizer que 6,9% são micro equipas, 37,7% 

pequenas equipas, 38,3% médias equipas e 16,9% grandes equipas (vide Quadro 4.16). 

 

 

FIGURA 4.6 – Histograma com curva normal do tamanho das equipas. 
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QUADRO 4.16 – Frequências e estatísticas descritivas do tamanho das equipas. 

Classificação das 
Equipas/Tamanho 

Nº de Elementos/Equipa Frequências Absolutas Frequências Relativas 

Micro 
Equipa 

2 1 0,6% 
3 10 6,3% 

Subtotal 11 6,9% 

Pequena 
Equipa 

4 18 11,3% 
5 20 12,6% 
6 22 13,8% 

Subtotal 60 37,7% 

Média  
Equipa 

7 8 5,0% 
8 12 8,2% 
9 15 9,4% 
10 12 7,5% 
11 7 4,4% 
12 6 3,8% 

Subtotal 60 38,3% 

Grande  
Equipa 

13 4 2,5% 
14 3 1,9% 
15 3 1,9% 
16 5 3,1% 
17 1 0,6% 
18 1 0,6% 
19 2 1,3% 
21 1 0,6% 
24 2 1,3% 
25 2 1,3% 
26 1 0,6% 
28 1 0,6% 
52 1 0,6% 

Subtotal 27 16,9% 
TOTAL  159 100% 

Mín - Máx 2 - 52 
Média ± D.Padrão 8,9 ± 6,1 

 

Fazendo o estudo da dispersão das equipas em função da classificação do 

tamanho das equipas (vide Quadro 4.17), vemos que 18,2% das micro equipas possui 

elementos dispersos por várias equipas, baixando este valor para 11,7% e 11,5% para 

pequenas e média equipas, respetivamente. Das 27 grandes equipa, 40,7% têm 

elementos dispersos por várias instituições.  

Aplicando o teste de independência de Qui-Quadrado (χ2=13,337; gl=3; 

p=0,004**) concluímos que a dispersão geográfica dos elementos das equipas não é 

significativamente independente da classificação do tamanho da equipa, estando as 

grandes equipas associadas a uma dispersão dos seus elementos por várias US.  
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QUADRO 4.17 – Dispersão geográfica das equipas em função da classificação do tamanho das equipas. 

Tamanho da Equipa 
Contagem 

Única US Várias US Total 

Micro Equipa 
n. 9 2 11 
% 81,8% 18,2% 100% 

Pequena Equipa 
n. 53 7 60 
% 88,3% 11,7% 100% 

Média Equipa 
n. 54 7 61 
% 88,5% 11,5% 100% 

Grande Equipe 
n. 16 11 27 
% 59,3% 40,7% 100% 

TOTAL 
n. 132 27 159 
% 83,0% 17,0% 100% 

Teste de Independência 
de Qui-Quadrado 

χ2=13,337; gl=3;  
P=0,004**  

 

Pela observação da caixa de bigodes (vide Figura 4.7), vemos que existem 10 

equipas outliers com tamanho considerado acima do normal, destacando como outliers 

severos as equipas 5 (equipa cujo líder é o diretor de enfermagem da ULSNE) e a 

equipa 118 (cujo líder é responsável pelos TDT do serviço de Imagiologia). Das equipas 

outliers moderados, foram classificadas como tal a equipa 3 (cujo líder é o diretor 

clínico da ULSNE), a equipa 95 (cujo líder é o enfermeiro responsável do serviço de 

Medicina Interna da UHM), a equipa 97 (cujo líder é o responsável dos TDT do serviço 

de Medicina Física e Reabilitação), a equipa 123 (cujo líder é o responsável de 

enfermagem do serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da UHB), a equipa 125 (cujo 

líder é o enfermeiro responsável pelo serviço de Urgência Médico-Cirúrgica da UHM), 

a equipa 149 (cujo líder é o responsável pelo serviço de Compras e Logística), a equipa 

155 (cujo líder é responsável dos AT do serviço de Gestão de Utentes da UHB) e a 

equipa 157 (cujo líder é o responsável dos AT do serviço de Gestão de Utentes da 

UHM). 
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FIGURA 4.7 – Caixa de bigodes do tamanho das equipas. 

4.1.2.3 Proporção de Masculinidade 

Em relação à proporção de masculinidade das equipas (vide Quadro 4.18), 

vemos que este varia entre um mínimo de 0% (equipas sem elementos do sexo 

masculino) até um máximo de 100% (equipas só com elementos do sexo masculino); 

apresentando uma média de 25,4% com um desvio padrão de 26,2% e uma 

configuração assimétrica positiva (vide Figura 4.8) – significando que a maior das 

equipas tem nula ou reduzida proporção de masculinidade, sendo as equipas 

maioritariamente mais femininas que masculinas. 

 

QUADRO 4.18 – Frequências estatísticas descritivas da proporção de masculinidade. 

Classificação das Equipas % de Masculinidade Frequências Absolutas Frequências Relativas 

Só Femininas 0% 54 34,0% 
Tendencialmente Femininas 1 – 39% 64 40,3% 
Equilibradas 40% - 60% 24 15,1% 
Tendencialmente Masculinas 61% - 99% 12 7,5% 
Só Masculinas 100% 5 3,1% 
TOTAL  159 100% 

Mín - Máx 0% - 100% 
Média ± D.Padrão 25,4% ± 26,2% 
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FIGURA 4.8 – Histograma com curva normal da proporção de masculinidade das equipas. 

 
Agrupando as equipas em função da proporção de masculinidade das equipas 

(vide Quadro 4.18 e Figura 4.9), observamos que 34% apresentam uma taxa de 

masculinidade de 0% não tendo nenhum elemento do sexo masculino, sendo 

classificadas de “só femininas”; enquanto somente 3,1% possui uma taxa de 100% de 

masculinidade, sendo equipas “só masculinas”. A nível intermédio, existem 15,1% das 

159 equipas que apresentam uma proporção de masculinidade variando entre 40% e 

60%, tendo sido classificadas como equipas equilibradas, pois são quase homogéneas 

em relação as sua composição de género. Por fim, existem equipas mistas que 

apresentam uma maioria significativa de um dos sexos; havendo 40,3% que apresentam 

uma proporção de masculinidade entre 1 e 39%, sendo denominadas de equipas 

“tendencialmente femininas” e 7,5% com uma proporção de masculinidade variando 

entre 61 e 99%, sendo classificadas como equipas “tendencialmente masculinas”. 

 
FIGURA 4.9 – Gráfico de barras da classificação das equipas em função da proporção de masculinidade. 
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4.1.2.4 Idade Média das equipas e proporção de elementos por Classe Etária 

Quanto a idade média das equipas (vide Figura 4.10 e Quadro 4.19), vemos que 

esta varia entre um mínimo de uma média de 27,5 anos na equipa até um máximo de 

61,5 anos na equipa. A distribuição da média da idade das equipas apresenta uma 

configuração normal com uma média de 43,5 anos e um desvio padrão de 6,4 anos, 

havendo 0,6% das equipas com uma média de idade entre 27,5 e 30 anos (equipa de AO 

do serviço de Unidade do Doente Crítico da área de Urgência, Emergência e Cuidados 

Intensivos da UHB), 28,9% com uma média de idade entre 30 e 40 anos, 55,3% com 

média de idade entre 40 e 50 anos, 14,5% com uma média de idade entre 50 e 60 anos e 

0,6% com uma média de idade entre 60 e 61,5 anos (equipa médica do CS Freixo de 

Espada à Cinta da área de Cuidados de Saúde Primários). 

 

 
 

FIGURA 4.10 – Histograma com curva normal da idade média das equipas. 
 

QUADRO 4.19 – Frequências e estatísticas descritivas da idade média das equipas. 

Classes Etárias da Idade 
Média das Equipas 

Frequências Absolutas Frequências Relativas 

[27,5 – 30 Anos[ 1 0,6% 
[30 – 40 Anos[ 46 28,9% 
[40 – 50 Anos[ 88 55,3% 
[50 – 60 Anos[ 23 14,5% 
[60 – 61,5 Anos] 1 0,6% 
TOTAL 159 100% 

Mín - Máx 27,5 – 61,5 
Média ± D.Padrão 43,5 ± 6,4 
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Estudou-se a distribuição etária das equipas, calculando a proporção ou 

percentagem de indivíduos dentro de cada escala etária original numa primeira fase e 

realizando uma análise de clusters18 numa segunda fase, tendo-se encontrado 6 perfis ou 

clusters de equipas em função da sua estrutura etária (vide Figura 4.11). 

 

 
 

FIGURA 4.11 – Gráfico de barras dos perfis etários das equipas. 
 

O objetivo da aplicação da técnica de análise de clusters foi organizar as classes 

etárias relativamente homogéneas, de tal modo que, os indivíduos pertencentes a um 

mesmo grupo sejam tão semelhantes quanto possível. Na análise de clusters, os 

agrupamento de sujeitos ou variáveis foi feita a partir de medidas de semelhança ou 

dissemelhança19 (distância) entre, inicialmente dois sujeitos e mais tarde dois clusters 

da observação, usando técnicas hierárquicas20 (aglomerativo e divisivo) de 

agrupamentos de clusters, mais precisamente o método aglomerativo. 

                                                 
18

  A análise de clusters é um procedimento de análise multivariada que permite agrupar sujeitos ou 
variáveis em grupos homogéneos, relativamente a uma ou mais características comuns (vide Marôco, 
2011; Pestana & Gageiro, 2008; Reis, 2001). 

19  Um dos interesses primordiais na análise de clusters consiste em escolher o modo de medir a distância 
entre pares de casos usando os valores observados nas variáveis. Para tal existem quatro tipos de 
medidas: coeficientes de correlação, medidas de distância, coeficientes de associação e medidas de 
semelhança probabilística, tendo neste estudo optado pelos coeficientes de correlação, mais 
especificamente o coeficiente de Phi, que será utilizada para medir a intensidade de associação entre 
os elementos da matriz (vide Marôco, 2011; Reis, 2001). 

20  Técnica que recorre a passos sucessivos de agregação dos sujeitos considerados individualmente. 
Seguidamente procedeu-se à escolha do critério de agregação, isto é, à definição de um algoritmo de 
classificação dos indivíduos, que neste estudo foi o critério de Ward (vide Marôco, 2011; Reis, 2001). 
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O agrupamento/classificação das variáveis sob estudo foi efetuado com uma 

análise de clusters hierárquica com o método de Ward21 usando a distância de Phi como 

medida de dissemelhança entre variáveis. Como o critério de decisão sobre o número de 

clusters a reter, usou-se o teste de Cattell (Scree-Plot ou Gráfico de Sedimentação). 

O CLUSTER_ID1 constituído por 28 equipas (vide Quadro 4.20) corresponde a 

17,6% do total das 159 equipas (vide Figura 4.11) e diferencia-se por ter uma proporção 

de indivíduos com idades compreendidas entre 18 e 30 anos notoriamente superior a 

proporção de indivíduos com idades compreendidas nas outras classes (vide Figura 

4.12) e um comportamento assimétrico positivo, tendo uma média de 39% com 

indivíduos com uma idade entre 18 e 30 anos e a menor média de idade 

comparativamente com os outros clusters (38,6 anos) – denominando-se a este perfil de 

equipas “equipas jovens”. 

 

QUADRO 4.20 – Estatísticas descritivas da proporção de indivíduos em cada escalão etário e idade 
média em função dos perfis etários das equipas. 

 

 
FIGURA 4.12 – Gráfico de estrelas da proporção de indivíduos em cada escalão etário e idade média em 
função dos perfis etários das equipas. 

                                                 
21  Neste critério não são calculadas distâncias e os clusters são formados de modo a minimizar a soma 

dos quadrados dos erros (vide Marôco, 2011; Reis, 2001). 

Clusters ou Perfis  
Etários das Equipas 

% 
18-30 anos 

% 
31-40anos 

% 
41-50 anos 

% 
51-60 anos 

% 
61-72 anos 

Idade 
Média 

CLUSTER_ID1 (n=28) 39,0±15,3 19,6±16,5 23,0±16,6 18,0±15,4 0,4±2,4 38,6±5,3 
CLUSTER_ID2 (n=46) 9,5±12,2 57,0±16,6 15,3±12,3 13,3±16,0 4,8±7,9 40,1±4,8 
CLUSTER_ID3 (n=39) 4,1±6,7 32,4±15,6 51,2±39,0 11,4±10,7 0,9±2,9 42,8±2,7 
CLUSTER_ID4 (n=11) 4,5±10,1 8,5±12,6 1,3±4,3 81,7±15,3 4,0±7,0 52,9±4,2 
CLUSTER_ID5 (n=10) 3,4±7,4 1,4±4,5 25,1±13,0 32,7±19,6 37,4±24,8 54,5±3,7 
CLUSTER_ID6 (n=25) 1,1±2,2 21,9±14,9 32,0±11,0 44,2±10,3 0,9±2,0 48,1±2,7 



Apresentação e Análise dos Resultados_____________________________________________________ 

188 

O CLUSTER_ID2 constituído por 46 equipas (vide Quadro 4.20), corresponde 

a 28,9% do total das 159 equipas (vide Figura 4.11) e diferencia-se por ter uma 

proporção de indivíduos com idades compreendidas entre 31 e 40 anos notoriamente 

superior a proporção de indivíduos com idades compreendidas nas outras classes (vide 

Figura 4.12) e um comportamento assimétrico positivo, tendo uma média de 57% com 

indivíduos com uma idade entre 31 e 40 anos e uma média de 40,1 anos da idade média, 

denominando-se a este perfil de equipas “equipas tendencialmente jovens”.  

O CLUSTER_ID3 constituído por 39 equipas (vide Quadro 4.20), corresponde 

a 24,5% do total das 159 equipas (vide Figura 4.11) e diferencia-se por ter uma 

proporção de indivíduos com idades compreendidas entre 41 e 50 anos notoriamente 

superior a proporção de indivíduos com idades compreendidas nas outras classes (vide 

Figura 3.15) e um comportamento quase simétrico, tendo uma média de 51,2% com 

indivíduos com uma idade entre 41 e 50 anos e uma média de 42,8 anos da idade média, 

denominando-se a este perfil de equipas “equipas de idades intermédias”. 

O CLUSTER_ID4 constituído por 11 equipas (vide Quadro 4.20), corresponde 

a 6,9% do total das 159 equipas (vide Figura 4.11) e diferencia-se por ter uma proporção 

de indivíduos com idades compreendidas entre 51 e 60 anos notoriamente superior a 

proporção de indivíduos com idades compreendidas nas outras classes (vide Figura 

4.12) e um comportamento assimétrico negativo, tendo uma média de 81,7% com 

indivíduos com uma idade entre 51 e 60 anos e uma média de 52,9 anos da idade média, 

denominando-se a este perfil de equipas “equipas tendencialmente seniores”.  

O CLUSTER_ID5 constituído por 10 equipas (vide Quadro 4.20), corresponde 

a 6,3% do total das 159 equipas (vide Figura 4.11) e diferencia-se por ter uma proporção 

de indivíduos com idades compreendidas entre 61 e 72 anos notoriamente superior a 

proporção de indivíduos com idades compreendidas nas outras classes (vide Figura 

4.12) e um comportamento assimétrico negativo, tendo uma média de 37,4% com 

indivíduos com uma idade entre 61 e 72 anos e uma média de 54,5 anos da idade média, 

denominando-se a este perfil de equipas “equipas seniores”.  

O CLUSTER_ID6 constituído por 25 equipas (vide Quadro 4.20) corresponde a 

15,7% do total das 159 equipas (vide Figura 4.11) e diferencia-se por ter uma 

concentração quase equitativa dos elementos da equipa nas classes etárias intermédias e 
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com uma média de 48,1 anos na idade média, denominando-se “equipas de idade 

mista”. 

4.1.2.5 Proporção de elementos por Formação Académica 

Ao estudarmos a formação académica das equipas (vide Figura 4.13 e Quadro 

4.21), vemos que a proporção de elementos em cada equipa possuindo o 1º ciclo do 

ensino básico varia entre um mínimo de 0% e um máximo de 57,1%, tendo uma média 

de 4,8% com um desvio padrão de 11,4%. Das equipas com valores outliers, destacam-

se as equipas 47, 13 e 17 que são equipas de AO a exercer funções nos Cuidados de 

Saúde Primários de Vila Flor, Bragança – Santa Maria e Carrazeda de Ansiães, na área 

de Apoio Geral (vide Figura 4.13). 

 

 
 

FIGURA 4.13 – Caixa de bigodes da proporção de elementos em cada nível académico. 
 
QUADRO 4.21 – Estatísticas descritivas da proporção de elementos da equipa em cada nível de 
formação académica. 

Proporção de elementos da equipa em 
cada nível de formação académica 

Mín - Máx 
Média ± 
D.Padrão 

% 1º Ciclo 0% – 57,1% 4,8% ± 11,4%  
% 2º e 3º Ciclo 0% - 100% 15,2% ± 25,3% 
% Secundário 0% - 100% 21,6% ± 30,2% 
% Licenciatura 0% - 100% 51,7% ± 43,0% 
% Mestrado 0% - 100% 6,5% ± 14,1% 
% Doutoramento 0% - 25% 0,2% ± 2,0% 

 

Em relação aos estudos de 2º e 3º ciclo, a distribuição percentual varia entre um 

mínimo de 0% até um máximo de 100% (equipas cujos elementos só possuem o 2º e 3º 

ciclo de escolaridade) e apresenta uma média de 15,2% com um desvio padrão de 
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25,3%. Neste nível, destacam-se com um nível superior ao normal a equipa 40 (equipa 

de AO a exercer funções nos Cuidados de Saúde Primários de Mogadouro na área de 

Apoio Geral), as equipas 71 e 81 (equipas de AO dos serviços de Cirurgia Geral -

Mulheres da UHB e do serviço de Ortopedia da UHMC da área de Cuidados 

Hospitalares) e a equipa 135 (equipa de AO do serviço de Esterilização da área de 

Apoio Clínico e Técnico da UHB). 

No que diz respeito aos estudos ao nível do secundário, a sua configuração varia 

entre um mínimo de 0% e um máximo de 100%, tendo uma média de 21,6% e um 

desvio padrão de 30,2%. 

Quanto aos licenciados existentes nas equipas, a sua percentagem varia entre 0% 

e 100%, sendo a média de 51,7% com um desvio padrão de 43,0%. Se considerarmos os 

elementos com mestrado, a sua proporção varia entre 0% e 100%, sendo em média 

6,5%. 

No que diz respeito aos mestrados, a sua distribuição de frequências varia entre 

um mínimo de 0% e um máximo de 100%, sendo a média de 6,5%. Neste nível, 

sobressaem a equipa 76 (médicos do serviço de Otorrinolaringologia da área de 

Cuidados Hospitalares da UHM) e a equipa 25 (médicos dos Cuidados de Saúde 

Primários do CS Mirandela I).  

Por fim, os elementos com doutoramento variam entre 0% e 25%, sendo a média 

de 0,2%. 

Globalmente (vide Quadro 4.21) vemos que em média a proporção de elementos 

com estudos superiores é de 58,4% (51,7% licenciatura, 6,5% mestrado e 0,2% 

doutoramento), enquanto 41,6% dos elementos das equipas não possui estudos 

superiores (4,8% 1º ciclo, 15,2% 2º e 3º ciclo e 21,6% secundário).  

Realizou-se o agrupamento das equipas em função primeira da distribuição 

percentual dos 6 níveis de formação académica, tendo formado 3 tipologias de perfis 

(vide Figura 4.14). 
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FIGURA 4.14 – Gráfico de barras dos perfis de formação académica das equipas. 

 

O CLUSTER_FAC1 constituído por 48 equipas (vide Quadro 4.22) 

corresponde a 30,2% do total das 159 equipas (vide Figura 4.14) e diferencia-se por ter 

praticamente só elementos com estudos não superiores (vide Figura 4.15), apresentado 

em média este grupo de equipas 44,1% com estudos de nível secundário, 42,7% com 

estudos de 2º e 3º ciclo e 13,0 com estudos de 1º ciclo (vide Quadro 4.22), 

denominando-se a esta tipologia de equipas “equipas sem formação académica 

superior”. 

 

QUADRO 4.22 – Estatísticas descritivas da proporção de indivíduos em cada nível de formação 
académica em função dos perfis de formação académica das equipas. 

Clusters ou Perfis de 
Formação Académica 
das Equipas 

% 
1ºCiclo 

% 
2ºe3ºCiclo 

% 
Secundário 

% 
Licenciatura 

% 
Mestrado 

% 
Doutoramento 

CLUSTER_FAC1 
(n=48) 

13,0±15,5 42,7±28,4 44,1±29,7 0,2±1,6 0,0±0,0 0,0±0,0 

CLUSTER_FAC2 
(n=85) 

0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 88,4±17,7 11,3±17,7 0,3±2,7 

CLUSTER_FAC3 
(n=26) 

5,1±12,4 14,4±17,4 51,0±25,8 27,0±17,5 2,6±5,8 0,0±0,0 
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FIGURA 4.15 – Gráfico de estrelas da proporção de indivíduos em cada nível de formação académica 
em função dos perfis de formação académica das equipas. 

 
O CLUSTER_FAC2 constituído por 85 equipas (vide Quadro 4.22) 

corresponde à maioria das 159 equipas (53,5%) (vide Figura 4.14) apresenta um 

comportamento antagónico ao cluster das “equipas sem formação académica superior” 

(vide Figura 4.15), tendo em média 88,1% dos seus elementos com licenciatura, 11,3% 

com mestrado e 0,3% com doutoramento (vide Quadro 4.22), denominando-se a esta 

tipologia de equipas “equipas com formação académica superior”.  

O CLUSTER_FAC3 constituído por 26 equipas (vide Quadro 4.22) 

corresponde a 16,4% do total das 159 equipas (vide Figura 4.14) e diferencia-se por ter 

simultaneamente elementos com pelo menos um nível de formação superior e um nível 

de formação não superior (vide Figura 4.15), apresentado em média este grupo de 

equipas 5,1% com 1º ciclo, 14,4% com 2º e 3º ciclos, 51,0% com o secundário, 27,0% 

com licenciatura e 2,6% com mestrado, denominando-se a esta tipologia de equipas 

“equipas com formação académica heterogénea”.  

4.1.2.6 Proporção de elementos por Função Desempenhada 

Ao estudarmos a função desempenhada pelos elementos das equipas (vide 

Figura 4.16 e Quadro 4.23), vemos que a proporção de elementos que desempenha 

diferentes funções varia entre um mínimo de 0% e um máximo de 100,0% em todas as 

funções exceto nas “outras funções”. Observamos que em média as equipas possuem 

30,5% dos seus elementos exercendo a função de AO, seguido de perto pela função de 

enfermeiros que obteve uma percentagem média de 29,0% (vide Quadro 4.23). Como 

funções de moderada importância, destacam-se as de médico e de AT, abarcando uma 
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percentagem média de 15,0% e 14,7%, respetivamente; enquanto as funções de TS 

(6,0%) e TDT (4,8%) apresentam uma importância reduzida. As outras funções são 

muito raras, abarcando em média um percentagem de 0,1% dentro das equipas, sendo 

de destacar a equipa 1, correspondendo ao Conselho de Administração da ULSNE. 

 

 
 

FIGURA 4.16 – Caixa de bigodes da proporção de elementos em cada função desempenhada. 
 

QUADRO 4.23 – Estatísticas descritivas da proporção de elementos da equipa em cada função 
desempenhada. 

Proporção de elementos da equipa 
em cada função desempenhada 

Mín - Máx Média ± 
D.Padrão 

% Médico 0% - 100% 15,0% ± 35,0%  
% Tec. Superior 0% - 100% 6,0% ± 21,2% 
% Tec. Diagnóstico e Terapêutica 0% - 100% 4,8% ± 21,0% 
% Enfermeiro 0% - 100% 29,0% ± 45,3% 
% Ass. Técnico 0% - 100% 14,7% ± 33,2% 
% Ass. Operacional 0% - 100% 30,5% ± 45,3% 
% Outra 0% - 6,7% 0,1% ± 0,5% 

 

Realizou-se o agrupamento das equipas considerando as 6 funções 

desempenhadas, tendo formado 12 tipologias de perfis (vide Figura 4.17) e classificado 

22 equipas de tipologia multiprofissionais (barras vermelhas) (13,8%) e 137 equipas de 

perfil uniprofissional (barras azuis) (86,2%).  
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FIGURA 4.17 – Gráfico de barras dos perfis da função desempenhada pelas equipas. 

 

Os CLUSTER_FDES.U1 a CLUSTER_FDES.U6 correspondem a equipas 

uniprofissionais especialistas em cada uma das 6 funções principalmente 

desempenhadas, estando 86,2% (n=137) destas equipas repartidas das seguintes formas: 

médicos (13,2%); técnicos superiores (3,1%); técnicos de diagnóstico e terapêutica 

(4,4%); enfermeiros (27,7%); assistente técnico (10,1%); e assistente operacional 

(27,7%), tendo cada uma delas uma média de 100% em cada uma das suas funções 

específicas (vide Figura 4.18 e Quadro 4.24). 

 

 

 
FIGURA 4.18 – Gráfico de estrelas da proporção de indivíduos em cada função desempenhada em 
função dos perfis da função desempenha pelas equipas. 
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QUADRO 4.24 – Estatísticas descritivas da proporção de indivíduos em cada função desempenhada em 
função dos perfis da função desempenha pelas equipas. 

Clusters ou Perfis De Função 
Desempenhada Pelas 
Equipas  

% 
Médico 

% 
Téc. Sup. 

% 
TDT 

% 
Enfer 

% 
Ass. Tec. 

% 
Ass. Op. 

% 
Outra 

CLUSTER_FDES.U1(n=21) 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.U2(n=5) 0,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.U3(n=7) 0,0±0,0 0,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.U4 (n=44) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.U5(n=16) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.U6 (n=44) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 100,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.M1(n=3) 60,4±52,4 20,8±29,4 0,0±0,0 2,2±3,9 16,5±25,2 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.M2(n=4) 14,2±12,8 71,1±17,3 0,0±0,0 1,7±3,3 11,5±15,7 0,0±0,0 1,7±3,3 
CLUSTER_FDES.M3(n=1) 40,0±0,0 0,0±0,0 60,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.M4(n=2) 3,6±5,0 0,0±0,0 0,0±0,0 95,5±3,6 1,0±1,4 0,0±0,0 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.M5(n=8) 0,0±0,0 13,3±13,6 0,0±0,0 1,8±5,1 70,9±22,7 14,0±15,7 0,0±0,0 
CLUSTER_FDES.M6 (n=4) 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 16,8±7,8 83,2±7,8 0,0±0,0 

 

Os CLUSTER_FDES.M1 a CLUSTER_FDES.M6 correspondem a equipas 

multiprofissionais especialistas em cada uma das 6 funções principalmente 

desempenhadas, estando as 13,8% (n=22) destas equipas repartidas das seguintes 

formas (vide Figura 4.18 e Quadro 4.24): 3 equipas de médicos (1,9%), possuindo em 

média 60,4% de médicos, 20,8% de técnicos superiores, 2,2% de enfermeiros e 16,5% 

de assistentes técnicos; 4 equipas de técnicos superiores (2,5%), com 71,1% de técnicos 

superiores, 14,2% de médicos, 1,7% de enfermeiros, 11,5% de assistentes técnicos e 1,7 

com outras funções; 1 equipa de técnicos de diagnóstico e terapêutica (0,6%), com 60% 

de técnicos de diagnóstico e terapêutica e 40% de médicos; 2 equipa de enfermeiros 

(1,3%), com 95% de enfermeiros, 3,6% de médicos e 1% de assistentes técnicos; 8 

equipas de assistentes técnicos (5,0%) e com 70,9% de assistentes técnicos, 14% de 

técnicos operacionais, 13,3% de técnicos superiores e 1,85 de enfermeiros; 4 equipas de 

assistentes operacionais (2,5%); tendo 83,2% de assistentes operacionais e 16,8% de 

assistentes técnicos. 

4.1.2.7 Proporção de elementos por Vínculo à Organização 

Ao estudarmos a composição das equipas em função do tipo de vínculo dos seus 

elementos à organização (vide Figura 4.19 e Quadro 4.25), vemos que em relação a 

proporção de elementos efetivos, a sua distribuição varia entre um mínimo de 0% até 

um máximo de 100%, tendo uma média de 52,5% com um desvio padrão de 25,8%. A 

distribuição da proporção de elementos com contrato por termo indeterminado também 
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apresenta variações entre 0% e 100%, tendo uma média de 35,7% com um desvio 

padrão de 25,7%. No que diz respeito a proporção de elementos com contrato a termo, 

esta varia entre um mínimo de 0% e um máximo de 66,7%, apresentando uma média de 

8,5% com um desvio padrão de 15,3%, e tendo 4 equipas com valores anormalmente 

superiores (duas equipas (6 e 19) de enfermeiros dos CSP dos CS de Alfândega da Fé e 

Freixo de Espada à Cima, uma equipa (25) de médicos de CSP de CS de Miranda do 

Douro e uma equipa (140) de TS de Nutrição e Dietética da área de Apoio Clínico e 

Técnico. Quanto a elementos de equipas contratados sobre outro tipo de vínculo, os seus 

valores distribuem-se entre um mínimo de 0% e um máximo de 50%, tendo uma média 

de 3,2% e um desvio padrão de 8,7%; havendo duas equipas (129 e 105) outliers – AO 

jovens do serviço de Medicina Intensiva da UHB e médicos seniores do serviço de 

Ginecologia e Obstetrícia da UHB, respetivamente. 

 

 
 

FIGURA 4.19 – Caixa de bigodes da proporção de elementos em cada vínculo à organização. 
 

QUADRO 4.25 – Estatísticas descritivas da proporção de elementos da equipa em cada tipo de vínculo à 
organização. 

Proporção de elementos da equipa em 
cada tipo de vínculo à organização 

Mín - Máx Média ± D.Padrão 

% Efetivo 0% - 100% 52,5% ± 25,8%  
% Contrato Termo Indeterminado 0% - 100% 35,7% ± 25,7% 
% Contrato a Termo 0% - 66,7% 8,5% ± 15,3% 
% Outro 0% - 50,0% 3,2% ± 8,7% 

 

Estudou-se a composição do vínculo à organização das equipas, calculando a 

proporção ou percentagem de indivíduos dentro de cada tipo de vínculo numa primeira 

fase e realizando uma análise de clusters numa segunda fase, tendo-se encontrado 4 
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perfis ou clusters de equipas em função da sua estrutura de vínculo contratual (vide 

Figura 4.20). 

 
 

FIGURA 4.20 – Gráfico de barras dos perfis de vínculo à organização. 
 

O CLUSTER_VIN1  constituído por 17 equipas (vide Quadro 4.26) corresponde 

a 10,7% do total das 159 equipas (vide Figura 4.20) e diferencia-se em relação aos 

outros 3 clusters por ter uma proporção superior de elementos com outro vínculo 

(24,3% contra 0% a 2,1%) (vide Quadro 4.26) mas possuindo também elementos do 

quadro (vide Figura 4.21) – denominando a este perfil de equipas “equipas com outro 

vínculo”. 
 

QUADRO 4.26 – Estatísticas descritivas da proporção de indivíduos em cada tipo de vínculo em função 
dos perfis de vínculo das equipas. 

Clusters ou Perfis  
de Vínculo das Equipas 

% Efetivo 
% Contrato a Termo 

Indeterminado 
% Contrato a 

Termo 
% Outro 
Vinculo 

CLUSTER_VIN1 (n=17) 35,1±15,8 39,6±21,9 1,2±3,3 24,2±12,6 
CLUSTER_VIN2 (n=51) 80,6±12,9 18,6±12,4 0,2±1,1 0,6±2,4 
CLUSTER_VIN3 (n=30) 47,7±18,7 14,4±13,2 35,8±14,0 2,1±4,9 
CLUSTER_VIN4 (n=61) 36,3±18,5 59,5±18,5 4,1±7,5 0,0±0,0 

 

 
FIGURA 4.21 – Gráfico de estrelas da proporção de indivíduos em cada tipo de vínculo em função dos 
perfis da função desempenha pelas equipas. 



Apresentação e Análise dos Resultados_____________________________________________________ 

198 

O CLUSTER_VIN2  constituído por 51 equipas (vide Quadro 4.26) corresponde 

a 32,1% do total das 159 equipas (vide Figura 4.20) e diferencia-se em relação aos 

outros 3 clusters por ter quase somente elementos no quadro e uma proporção 

maioritária de elementos efetivos (80,6%) (vide Quadro 4.26 e Figura 4.21) – 

denominando a este perfil de equipas “equipas de vínculo efetivo”.  

O CLUSTER_VIN3  constituído por 30 equipas (vide Quadro 4.26) corresponde 

a 18,9% do total das 159 equipas (vide Figura 4.20) e diferencia-se em relação aos 

outros 3 clusters por ter uma proporção superior de elementos com contrato a termo 

certo (35,8% contra 0,2% a 4,1%) (vide Quadro 4.26) mas possuindo também elementos 

do quadro (vide Figura 4.21) – denominando a este perfil de equipas “equipas com 

contrato a termo certo”.  

O CLUSTER_VIN4  constituído por 61 equipas (vide Quadro 4.26) corresponde 

a 38,4% do total das 159 equipas (vide Figura 4.20) e diferencia-se em relação aos 

outros 3 clusters por ter quase somente elementos no quadro e uma proporção 

maioritária de elementos com contrato a termo indeterminado (59,5%) (vide Quadro 

4.26 e Figura 4.21) – denominando a este perfil de equipas “equipas de vínculo com 

contrato indeterminado”. 

4.1.2.8 Proporção de elementos por Tempo de Serviço na Unidade de Saúde e Tempo 

Total de Serviço 

Ao estudarmos o tempo de serviço médio na unidade da equipa (vide Quadro 

4.27) observamos que varia entre um mínimo de 4,4 anos e um máximo de 29,0 anos, 

apresenta uma configuração quase normal (vide Figura 4.22) com média de 14,7 anos e 

desvio padrão de 5,6 anos. 

 
QUADRO 4.27 – Estatísticas descritivas do tempo de serviço na unidade médio. 

Estatísticas Descritivas Tempo de Serviço médio na Unidade de Saúde 

Mín - Máx 4,4 – 29,0 
Média ± D.Padrão 14,7 ± 5,6 
Mediana 14,2 
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FIGURA 4.22 – Histograma com curva normal do tempo de serviço na unidade médio. 

 
No que diz respeito ao tempo total de serviço médio da equipa (vide Quadro 

4.28) observamos que varia entre um mínimo de 6,4 anos e um máximo de 31,8 anos, 

apresenta uma configuração quase normal (vide Figura 4.23) com média de 19,0 anos e 

desvio padrão de 6,1 anos. 

 
QUADRO 4.28 – Estatísticas descritivas do tempo total de serviço médio. 

Estatísticas Descritivas Tempo Total de Serviço médio 

Mín - Máx 6,4 – 31,8 
Média ± D.Padrão 19,0 ± 6,1 
Mediana 18,5 

 

 
 

FIGURA 4.23 – Histograma com curva normal do tempo total de serviço médio. 
 

Em relação a proporção de elementos em cada nível de tempo de serviço na 

unidade, vemos que este apresenta em média uma configuração assimétrica positiva 
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(vide Figura 4.24 – Barras Azuis), havendo em média 43,9% com 1 a 10 anos de 

experiencia no catual serviço, 29,0% com 11 a 20 anos, 17,9% com 21 a 30 anos e 9,2% 

com 31 a 43 anos, significando que em média numa unidade a proporção de elementos 

diminui com o aumento do tempo de serviço (vide Quadro 4.29). Em relação a 

proporção de elementos em cada nível de tempo total de serviço, vemos que este 

apresenta em média uma configuração quase simétrica (vide Figura 4.24 – Barras 

Vermelhas), havendo em média 25,2% com 1 a 10 anos de experiencia no catual 

serviço, 32,8% com 11 a 20 anos, 26,2% com 21 a 30 anos e 15,8% com 31 a 43 anos 

(vide Quadro 4.29). Comparando estas duas realidades, podemos concluir que existe 

uma razoável rotatividade dos elementos das equipas durante o ciclo profissional. 

 

 
 

FIGURA 4.24 – Caixa de bigodes da proporção de elementos em cada nível de tempo de serviço na 
unidade e total. 

 
QUADRO 4.29 – Estatísticas descritivas da proporção de elementos da equipa em cada nível de tempo de 
serviço na unidade e total. 

Proporção de elementos da equipa 
em cada nível de tempo de serviço 

Mín - Máx Média ± D.Padrão 

%1-10 Anos ♣♣♣♣ 0% - 100% 43,9% ± 26,6%  

% 11-20 Anos ♣♣♣♣ 0% - 100% 29,0% ± 22,6% 
%21-30 Anos ♣♣♣♣ 0% - 100% 17,9% ± 21,2% 
% 31-43 Anos ♣♣♣♣ 0% - 57,1% 9,2% ± 13,4% 

%1-10 Anos ♥♥♥♥ 0% - 100% 25,2% ± 24,6%  
% 11-20 Anos ♥♥♥♥ 0% - 100% 32,8% ± 23,7%  
%21-30 Anos ♥♥♥♥ 0% - 100% 26,2% ± 21,9%  

% 31-47 Anos ♥♥♥♥ 0% - 100% 15,8% ± 19,7%  
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Estudou-se a composição do tempo de serviço na unidade e total, tendo-se 

aplicado uma análise de clusters e extraído 4 perfis ou clusters de equipas em função do 

tempo de experiência profissional (vide Figura 4.25). 
 

 
 

FIGURA 4.25 – Gráfico de barras dos perfis do tempo de serviço. 
 

O CLUSTER_TS1 constituído por 49 equipas (vide Quadro 4.30) corresponde a 

30,8% do total das 159 equipas (vide Figura 4.25) e diferencia-se em relação aos outros 

3 clusters (vide Figura 4.26) por ter uma proporção superior de elementos com tempo de 

serviço na unidade entre 21 e 30 anos (37,5% contra 9,0% a 31,1%), mas também uma 

proporção de elementos com tempo total de serviço na unidade com 21 a 30 anos 

(46,8% contra 14,0% a 19,9%) e médias de tempo de serviço médio na unidade e total 

elevados (17,9 e 22,9 anos) - denominando a este perfil de equipas “equipas com tempo 

de serviço elevado”.  

 

QUADRO 4.30 – Estatísticas descritivas da proporção de indivíduos em cada nível de tempo de serviço 
em função dos perfis do tempo de serviço. 

Clusters ou Perfis  
do Tempo de Serviço 

CLUSTER_TS1 
(n=49) 

CLUSTER_TS2 
(n=27) 

CLUSTER_TS3 
(n=45) 

CLUSTER_TS4 
(n=38) 

%1-10 Anos ♣♣♣♣ 31,1±19,1 37,1±22,7 72,8±19,1 31,2±18,0 
% 11-20 Anos ♣♣♣♣ 22,3±14,9 17,3±17,4 21,8±16,1 54,2±22,4 
%21-30 Anos ♣♣♣♣ 37,5±22,9 15,8±19,1 3,5±5,9 11,0±11,4 

% 31-43 Anos ♣♣♣♣ 9,0±10,5 29,8±14,2 1,9±4,7 3,6±7,6 

%1-10 Anos ♥♥♥♥ 14,0±15,7 26,1±22,7 52,0±19,4 7,0±8,8 

% 11-20 Anos ♥♥♥♥ 19,9±14,6 12,6±14,7 35,7±15,8 60,4±18,9 
%21-30 Anos ♥♥♥♥ 46,8±15,1 16,8±18,7 9,2±10,3 26,6±20,2 
% 31-47 Anos ♥♥♥♥ 19,3±16,5 44,4±17,8 3,2±6,6 5,9±11,1 

Tempo de Serviço/Unidade Médio 17,9±4,6 19,1±5,8 8,9±2,8 14,3±2,5 
Tempo de Serviço/Total Médio 22,9±4,8 23,5±5,2 12,3±3,1 18,8±3,0 
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FIGURA 4.26 – Gráfico de estrelas da proporção de indivíduos em cada nível de tempo de serviço e 
tempo de serviço na instituição e total em função dos perfis do tempo de serviço. 

 

Com comportamento de certa forma oposto ao cluster anterior, o 

CLUSTER_TS2 é constituído por 27 equipas (vide Quadro 4.30) corresponde a 17,0% 

do total das 159 equipas (vide Figura 4.25) e diferencia-se em relação aos outros 3 

clusters (vide Figura 4.26) por ter uma proporção superior de elementos com tempo de 

serviço na unidade entre 1 a 10 anos (37,1% contra 15,8 a 29,8%), mas sobretudo uma 

proporção de elementos com tempo total de serviço entre 31 e 47 anos (44,4% contra 

12,6% a 26,1%), e as maiores médias de tempo de serviço médio na unidade e total 

(19,1 e 23,5 anos) - denominando a este perfil de equipas “equipas com tempo de 

serviço muito elevado”. 

O CLUSTER_TS3 constituído por 45 equipas (vide Quadro 4.30) corresponde a 

28,3% do total das 159 equipas (vide Figura 4.25) e diferencia-se em relação aos outros 

3 clusters (vide Figura 4.26) por ter uma proporção superior de elementos com tempo 

total de serviço entre 1 e 10 anos (52,0% contra 3,2% a 35,7%), mas sobretudo uma 

proporção de elementos com tempo de serviço na unidade com 1 a 10 anos (72,8% 

contra 1,9% a 21,8%) e os menores média de tempo de serviço médio na unidade e total 

(8,9 e 12,3 anos) - denominando a este perfil de equipas “equipas com tempo de serviço 

reduzido”.  

O CLUSTER_TS4 constituído por 38 equipas (vide Quadro 4.30) corresponde a 

23,9% do total das 159 equipas (vide Figura 4.25) e diferencia-se em relação aos outros 

3 clusters (vide Figura 4.26) por ter uma proporção superior de elementos com tempo de 

serviço na unidade entre 11 e 20 anos (54,2% contra 3,6% a 31,2%), mas sobretudo uma 
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proporção de elementos com tempo total de serviço na unidade com 11 a 20 anos 

(60,4% contra 5,9% a 26,6%) e médias de tempo de serviço médio na unidade e total 

media a elevado (14,3 e 18,8 anos) - denominando a este perfil de equipas “equipas com 

tempo de serviço médio”.  

4.1.2.9 Síntese dos resultados 

Em síntese, apresentamos o Quadro 4.31 com as variáveis da caracterização da 

amostra por equipa em relação à tipologia multivariada das equipas. 
 

QUADRO 4.31 – Comparação das variáveis da caracterização da amostra por equipa em função da 
tipologia multivarida das equipas. 

 Clusters univariados da caracterização das equipas Tipologia multivariada das equipas 

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o

 d
a 

am
o

st
ra

 p
o

r 
eq

u
ip

a Tamanho da equipa ���� 
Dispersão geográfica ���� 
Tipologia de género ���� 
Tipologia de idade ���� 
Tipologia de função desempenhada ���� 
Tipologia de formação académica ���� 
Tipologia de vínculo à organização ns 
Tipologia de tempo de serviço ns 

���� Significância estatística; ns Não significativo; 

4.1.2.10 Perfil multivariado das equipas 

Com vista a realizar uma descrição multivariada das equipas em estudo, 

realizou-se uma análise de correspondências múltiplas, tendo-se extraído duas 

dimensões que explicam separadamente 8,53% e 8,07% e conjuntamente 16,61% da 

variabilidade total dos dados.  
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FIGURA 4.27 – Análise de correspondências múltiplas dos perfis socioprofissionais das equipas. 

 

Pela observação da Figura 4.27, vemos que existem globalmente 3 perfis ou 

tipologias multivariadas de equipas de profissionais:  

• Nos quadrantes direitos, destacam-se grandes equipas multiprofissionais de 

enfermeiros, médicos, técnicos superiores, técnicos de diagnóstico e terapêutica 

e assistentes técnicos, dispersas em várias instituições, com formação 

heterogénea, com equipas de idade mistas e com tempo de serviço elevado; 

• No quadrante inferior esquerdo, temos equipas micro e pequenas equipas, 

uniprofissionais e multiprofissionais de assistentes operacionais, 

tendencialmente ou totalmente seniores/masculinas, sem formação superior, 

trabalhando numa única instituição com tempo de serviço muito elevado; 

• No quadrante superior esquerdo, temos médias equipas uniprofissionais de 

técnicos superiores, de enfermeiros ou de assistentes técnicos com vínculo de 

contrato indeterminado, com formação superior, com equipas jovens ou 

tendencialmente jovens com tempo de serviço reduzido ou médio. 
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Fazendo uma análise de clusters sobre as 8 tipologias univariadas 

caracterizadoras das equipas, deduzimos a existência de 3 clusters multivariados (vide 

Quadro 4.32), cujas características que diferenciam os 3 clusters são explicados pela 

influência significativa do tamanho da equipa (χ2=35,990;gl=6; p<0,001***), dispersão 

geográfica dos elementos (χ2=139,848;gl=2; p<0,001***), tipologia de género 

(χ2=18,237;gl=8; p=0,017*), tipologia de idade (χ2=19,643;gl=10; p=0,030*), 

tipologia de funções desempenhadas (χ2=205,847;gl=22; p<0,001***) e tipologia de 

formação académica (χ2=131,141;gl=4; p<0,001***), e sem influência significativa da 

tipologia de vínculo á organização e tipologia de tempo de serviço. 

O cluster multivariado A  é constituído por 30 equipas, correspondendo a 18,9% 

das 159 equipas, sendo associado sobretudo a grandes equipas, com dispersão dos seus 

elementos por várias instituições, com equipas tendencialmente femininas ou 

equilibradas em género, com equipas de idades mistas ou tendencialmente jovens, com 

tipologias de funções multiprofissionais de todas as áreas com exceção de assistentes 

operacionais e uniprofissionais de técnicos de diagnóstico e terapêutica, com formação 

superior ou formação heterogénea; denominando-se a “clustermultiprofissionail”; 

O cluster multivariado B  é constituído por 49 equipas, correspondendo a 30,1% 

das 159 equipas, sendo associado sobretudo a micro e pequenas equipas, com dispersão 

dos seus elementos por uma única instituição, com equipas só femininas ou 

tendencialmente masculinas, com equipas de idades mistas ou tendencialmente seniores 

ou equipas jovens, com tipologias de funções multiprofissionais ou uniprofissionais de 

assistentes operacionais, sem formação superior ou formação heterogénea; 

denominando-se a “clusteruniprofissional sem estudos superiores”; 

O cluster multivariado C  é constituído por 80 equipas, correspondendo a 50,3% 

das 159 equipas, sendo associado sobretudo a médias equipas, com dispersão dos seus 

elementos por uma única instituição, com equipas tendencialmente femininas ou só 

masculinas, com equipas de idades intermédias, ou seniores ou tendencialmente 

seniores, com tipologias de funções uniprofissionais de médicos, enfermeiros ou 

assistentes técnicos, com formação superior; denominando-se a “clusteruniprofissional 

com estudos superiores”. 
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QUADRO 4.32 – Comparação das tipologias caracterizadoras das equipas em função dos clusters. 

Variáveis Categorias 
CLUSTER A 

(n=30) 
CLUSTER B 

(n=49) 
CLUSTER C 

(n=80) 
Teste 

Tamanho da 
Equipa 

Micro-Equipa 2(6,7%) 4(8,2%) 5(6,2%) 
χ2=35,990; 

gl=6; 
p<0,001*** (♣) 

Pequena Equipa 7(23,3%) 29(59,2%) 24(30,0%) 
Média Equipa 7(23,3%) 13(26,5%) 41(51,2%) 
Grande Equipa 14(46,7%) 3(6,1%) 10(12,5%) 

Dispersão 
Geográfica 

Única Instituição 3 (10,0%) 49 (110%) 80 (110,0%) χ2=139,848; gl=2; 
p<0,001*** (♣) 

Várias 
Instituições 

27 (90,0%) 0 (0%) 0 (0,0%) 

Tipologia 
de Género 
 

Só Femininas 5(16,7%) 23(46,9%) 26(32,5%) 
χ2=18,237; 

gl=8; 
p=0,017* (♣MC) 

Tend. Femininas 14(46,7%) 14(28,6%) 36(45,0%) 
Equilibradas 9(30,0%) 4(8,2%) 11(13,8%) 
Tend. Masculinas 1(3,3%) 7(14,3%) 4(5,0%) 
Só Masculinas 1(3,3%) 1(2,0%) 3(3,8%) 

Tipologia de 
Idade 

Cluster_ID6 9(30,0%) 10(20,4%) 6(7,5%) 

χ2=19,643; 
gl=10; 

p=0,030* (♣MC) 

Cluster_ID5 0(0,0%) 3(6,1%) 7(8,8%) 
Cluster_ID2 12(40,0%) 13(26,5%) 21(26,2%) 
Cluster_ID4 1(3,3%) 4(8,2%) 6(7,5%) 
Cluster_ID1 4(13,3%) 11(22,4%) 13(16,2%) 
Cluster_ID3 4(13,3%) 8(16,3%) 27(33,8%) 

Tipologia de 
Função 
Desempenhada 

Cluster_FDES.U1 3(10,0%) 2(0,0%) 18(22,5%) 

χ2=205,847; 
gl=22; 

p<0,001*** 
(♣MC) 

Cluster_FDES.U2 4(13,3%) 1(2,0%) 0(0,0%) 
Cluster_FDES.U3 5(16,7%) 0(0,0%) 2(2,5%) 
Cluster_FDES.U4 0(0,0%) 2(4,1%) 42(52,5%) 
Cluster_FDES.U5 1(3,3%) 4(8,2%9 11(13,8%) 
Cluster_FDES.U6 0(0,0%) 38(77,6%) 6(7,5%) 
Cluster_FDES.M1 3(10,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 
Cluster_FDES.M2 4(13,3%) 0(0,0%) 0(0,0%) 
Cluster_FDES.M3 1(3,3%) 0(0,0%) 0(0,0%) 
Cluster_FDES.M4 1(3,3%) 0(0,0%) 1(1,2%) 
Cluster_FDES.M5 7(23,3%) 1(2,0%) 0(0,0%) 
Cluster_FDES.M6 1(3,3%) 3(6,1%) 0(0,0%) 

Tipologia de 
Formação 
Académica 

Cluster_FAC1 0(0,0%) 45(91,8%) 3(3,8%) χ2=131,141; 
gl=4; 

p<0,001*** (♣) 
Cluster_FAC2 20(66,7%) 3(6,1%) 62(77,5%) 
Cluster_FAC3 10(33,3%) 1(2,0%) 15(18,8%) 

Tipologia de 
Vínculo á 
Organização 

Cluster_VIN1 4(13,3%) 9(18,4%) 4(5,0%) 
χ2=11,994; 

gl=6; 
p=0,062ns 

Cluster_VIN2 12(43,3%) 15(30,6%) 23(28,8%) 
Cluster_VIN3 6(20,0%) 5(10,2%) 19(23,8%) 
Cluster_VIN4 7(23,3%) 20(40,8%) 34(42,5%) 

Tipologia de 
Tempo de 
Serviço 

Cluster_TS1 12(40,0%) 15(30,6%) 22(27,5%) 
χ2=7,813; 

gl=6; 
p=0,252ns 

Cluster_TS2 4(13,3%) 13(26,5%) 10(12,5%) 
Cluster_TS3 9(30,0%) 12(24,5%) 24(30,0%) 
Cluster_TS4 5(16,7%) 9(18,4%) 24(30,0%) 

(♣) – Teste de Independência de Qui-Quadrado; (♣MC) – Teste de Independência de Qui-Quadrado com 
simulação Monte Carlo22 

 

                                                 
22 O teste de independência de Qui-Quadrado com simulação Monte Carlo aplica-se quando não se 
verificam as condições de aplicação do teste de independência de Qui-Quadrado que são: N>20, Eij>1 e 
pelo menos 80% dos Eij>5. 
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4.1.3 Validação dos Instrumentos de pesquisa 

 A Análise Fatorial é uma técnica de modelação linear geral, cujo objetivo é 

identificar um conjunto reduzido de constructos (fatores) que expliquem a estrutura 

correlacional observada entre um conjunto de variáveis manifestadas (itens). Esta pode 

classificar-se em dois tipos, de acordo com a inexistência (Análise Fatorial Exploratória 

– AFE) ou existência (Análise Fatorial Confirmatória – AFC) de hipóteses sobre a 

estrutura fatorial que pode explicar as correlações entre as variáveis manifestadas 

(Marôco, 2010). A AFC é um método confirmatório que se usa quando há informação 

prévia sobre a estrutura fatorial que é preciso confirmar, como é o caso deste estudo. 

 A Análise de Modelos de Equações Estruturais (AMOS) é usada para avaliar a 

qualidade de ajustamento de um modelo de medida teórico à estrutura correlacional 

observada entre os itens (Marôco, 2010). Alguns dos pressupostos subjacentes à AMOS 

em geral e consequentemente à AFC em particular são o da normalidade multivariada e 

o da inexistência de outliers. Para aferir o pressuposto da normalidade multivariada 

analisam-se os valores dos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e 

multivariada. Consideram-se indicadores de violação severas à distribuição Normal se 

[Sk]>3 e [Ku]>10 (Marôco, 2011). A existência de outliers multivariados é avaliada 

pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2). 

 Para avaliar a qualidade de ajustamento de um dado modelo, ainda segundo 

Marôco (2011), utilizam-se: (1) testes de ajustamento; (2) índices de qualidade do 

ajustamento, que podem ser absolutos, relativos, de parcimónia, de discrepância 

populacional ou índices baseados na teoria da informação; ou ainda (3) com a análise 

dos resíduos e da significância dos parâmetros. 

(1) Testes de ajustamento do Qui-Quadrado 

O Qui-Quadrado (χ2) é uma estatística que deve evidenciar ausência de 

significado estatístico, o valor p deve apresentar valores próximos de 1, na medida que 

esta dá a conhecer a qualidade do modelo, expressando o facto das duas matrizes, a dos 

dados e a ajustada, não serem significativamente diferentes. Pelo contrário, a 

significância estatística deveria conduzir à rejeição da hipótese nula e, 

consequentemente, à rejeição do modelo definido. O χ2 exprime, juntamente com o 

número de graus de liberdade (gl), a distância entre o modelo hipotético especificado e 
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o modelo sugerido pelos dados. O ideal é obter um χ2 o mais baixo possível e não 

significativo, mas como este índice é sensível ao tamanho da amostra (Byrne, 1989, 

2001), distribuição das variáveis e ausência de escalas de medida de intervalo (Arbuckle 

& Wothke, 1999; MacCallum, Browne & Sugawara, 1996), utiliza-se, frequentemente, 

o valor obtido a partir da divisão do χ2 do modelo pelo número de graus de liberdade 

(χ2/gl), considerando um ajustamento aceitável do modelo quando este valor é inferior 

a 5 (Giles, 2002), embora este critério não seja pacífico entre os investigadores. Marsh e 

Hocevar (1985) sugeriram que um valor entre 2 e 5 indicaria um ajustamento aceitável, 

enquanto Byrne (1989) afirmou que valores superiores a 2 não deveriam ser aceites. 

(2) Índices de Qualidade do Ajustamento 

Os índices de qualidade do ajustamento podem classificar-se em cinco grandes 

famílias: absolutos, relativos, de parcimónia, de discrepância populacional e índices 

baseados na teoria da informação. 

Índices absolutos: estes avaliam a qualidade per se, sem comparação com 

outros modelos. Exemplos destes índices são χ2/gl e o GFI (Goodness-of-Fit Index). 

 Índices relativos: avaliam a qualidade do modelo sob teste relativamente ao 

modelo com pior ajustamento possível (não há qualquer relação entre as variáveis 

manifestadas) e/ou ao modelo com melhor ajustamento possível (todas as variáveis 

manifestadas estão correlacionadas). Como exemplo deste tipo de índices temos o CFI 

(Comparative Fit Índex). 

 Índices de parcimónia: são obtidos pela correlação dos índices relativos com 

um fator de penalização associado à complexidade do modelo. Como exemplo temos o 

PCFI (Parsimony CFI) e o PGFI (Parsimony GFI). Estes têm valores de referência 

inferiores aos correspondentes índices relativos (sem penalização). 

 Índices de discrepância populacional: comparam o ajustamento do modelo 

obtido com os momentos amostrais (médias e variâncias amostrais) relativamente ao 

ajustamento do modelo que se obteria com os momentos populacionais (médias e 

variâncias populacionais). Um exemplo deste tipo de índice é o RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation). 

 Índices baseados na teoria da informação: estes índices são baseados nas 

estatísticas χ2 e penalizam o modelo em função da sua complexidade. São apropriados 

quando é necessário comparar vários modelos alternativos que se ajustam igualmente 
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aos dados. Exemplos deste tipo de índices são o ECVI (Expected Cross-Validation 

Index) ou o MECVI (ECVI para o método de estimação ML). 

 No Quadro 4.33 estão indicadas estatísticas e índices de qualidade de 

ajustamento com os respetivos valores de referência. 

 

QUADRO 4.33 – Índices de ajustamento e valores de referência. 

Estatística/Índices de Ajustamento Valores de Referência  

χχχχ2 Quanto menor melhor 
p>0,05 

χχχχ2/gl 

>5 – mau 
]2;5] – sofrível 

]1;2] – bom 
<1 – muito bom 

CFI 
 
 

GFI 

<0.8 – mau 
]0,8;0,9] – sofrível 
]0,9;0,95] – bom 

>0,95 – muito bom 
PCFI 

 
PGFI 

<0.6 – mau 
]0,6;0,8] – bom 

>0,8 – muito bom 

RMSEA (IC.90%) e p-value (H0: 
rmsea≤≤≤≤0,05) 

>0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤≤≤≤0,05 – muito bom 

p-value≥0,05 
ECVI 

MECVI 
Só para comparar modelos  

Quanto menor, melhor 

Fonte: Adaptada de Marôco (2010: 51) 

(3) Análise de resíduos, significância de parâmetros e fiabilidade individual 

O modelo pode ter um bom ajustamento global, mas ainda assim apresentar um 

mau ajustamento local. Por outras palavras, a fiabilidade de um ou mais indicadores 

pode ser reduzida e um ou mais parâmetros podem não ser significativos, apesar de na 

globalidade o modelo ter um bom ajustamento. Para avaliar a qualidade do ajustamento 

local analisam-se os pesos fatoriais e a fiabilidade individual dos itens. De um modo 

geral, pesos fatoriais inferiores a 0.5 (λij<0.5) que correspondem a valores da 

fiabilidade individual dos itens inferiores a 0.25 (Rj2<0.25) indicam possíveis 

problemas de ajustamento local com esta variável (Marôco, 2011). 

Marôco (2010) sugere ainda, caso o modelo não apresente um bom ajustamento 

dos dados, a análise dos Índices de Modificação (Modification Indices). Os índices de 

modificação (IM) estimam a redução (conservadora) da estatística χ2 do modelo, depois 

de considerada a re-estimação do modelo e a variação dos graus de liberdade associada, 
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por exemplo no caso de um parâmetro fixo ou uma restrição de igualdade entre 

parâmetros for libertado, se erros de medida forem correlacionados ou se novas 

trajetórias estruturais forem adicionadas (Marôco, 2010). A análise dos IM deverá ser 

feita sequencialmente, começando-se por libertar o parâmetro com maior IM e assim 

sucessivamente, até chegar ao parâmetro de menor IM. 

No que concerne à AFC é usual avaliar-se, além da qualidade global do 

ajustamento, a fiabilidade e a validade dos instrumentos de medida. Segundo Marôco 

(2011), a fiabilidade de um instrumento refere-se à propriedade de consistência e 

reprodutibilidade da medida. Uma das medidas mais utilizadas para avaliar a fiabilidade 

ou consistência interna, é o α de Cronback. Ainda segundo este autor, a validade desta 

medida tem sido questionada e têm sido sugeridas medidas alternativas. Uma medida de 

fiabilidade alternativa, particularmente adequada para a análise fatorial, é a Fiabilidade 

Compósita (FC) (Fornell & Larcker, 1981). De uma forma geral, considera-se que a 

fiabilidade do constructo é adequada se FC≥0.7. 

Já a validade é a propriedade do instrumento de medida que avalia se este mede, 

e é a operacionalização do fator que se pretende avaliar. A validade é constituída por 

três componentes: validade fatorial, validade convergente e validade discriminante 

(Marôco, 2010). 

A validade fatorial ocorre quando a especificação dos itens de um determinado 

constructo é correta (i.e., os itens medem o fator que se pretende medir) e é geralmente 

avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados (λij). É usual assumir que se λij de todos 

os itens são superiores ou iguais a 0.5, o fator apresenta validade fatorial (Marôco, 

2010). 

A validade convergente ocorre quando os itens que são reflexo de um fator 

saturam fortemente nesse fator, isto é, o comportamento destes itens é explicado 

essencialmente por esse fator (Marôco, 2010). Fornell e Larcker (1981) propuseram 

efetuar a avaliação da validade convergente através da variância extraída média (VEM). 

Valores de VEM superiores a 0.5 são indicativos de validade convergente adequada. 

A validade discriminante, avalia se os itens que refletem um fator estão 

correlacionados com outros fatores, isto é, os fatores definidos por cada conjunto de 

itens são distintos (Marôco, 2010). A validade discriminante pode ser demonstrada pela 

verificação de várias condições, no entanto, Fornell e Larcker (1981) referem que o 
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teste mais rigoroso consiste em comparar os valores da variância extraída média de dois 

quaisquer constructos com o quadro da correlação entre esses fatores. As VEM dos 

fatores devem ser superiores ao quadrado da correlação entre esses fatores. 

 As correlações entre os fatores são (i) fracas quando o valor absoluto de r (|r|) é 

inferior a 0,25; (ii) são moderadas para 0,25 ≤ |r| <0,5; (iii) são fortes para 0,5 ≤ |r| < 

0,75; e (iv) são muito fortes se |r| ≥ 0,75. 

 

Os subpontos seguintes apresentam os resultados da análise da fiabilidade e 

validade dos constructos definidos no modelo teórico. 

4.1.3.1 Fiabilidade e validade do instrumento de medida – Liderança Autêntica 

 A validade fatorial do modelo que visa descrever os níveis de liderança autêntica 

dos líderes segundo os respetivos colaboradores foi avaliada por intermédio de uma 

AFC com o software AMOS (v.21, SPSS Inc, Chicago, IL) como descrito em Marôco 

(2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída média por cada fator foram 

avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi 

avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis 

foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e multivariada (vide 

Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de 

acordo com os índices e respetivos valores de χ2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, 

P[rmsea ≤ 0.05] e MECVI. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos 

fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens. O refinamento do modelo foi efetuado a 

partir dos valores dos índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (LM) 

produzidos pelo AMOS, considerando-se que trajetórias e/ou correlações com LM>11 

(p<0.001) eram indicadoras de variação significativa da qualidade do modelo. 

Resultados 

O modelo tetra-fatorial de Liderança Autêntica original, ajustado a uma amostra 

de 159 equipas de colaboradores revelou uma qualidade de ajustamento sofrível 

(χ2(98)=384,187; p=000; χ2/gl = 3,920; CFI = 0,939; GFI = 0,772; PCFI = 0,556; PGFI 

= 0,556; RMSEA = 0,136; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 2,971). Depois de 

correlacionados os erros de medida dos seguintes pares de itens – LA_1/LA_3, 

LA_1/LA_4, LA_4/LA_5, LA_4/LA_8, LA_7/LA_11, LA_9/LA_13, LA_13/LA_12 e 
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LA_14/LA_10 - foi possível obter uma qualidade de ajustamento melhor, apesar de se 

manter sofrível (χ2(90)=221,359; p=000; χ2/gl = 2,377; CFI = 0,974; GFI = 0,879; PCFI 

= 0,731; PGFI = 0,575; RMSEA = 0,092; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 1,984) (vide 

Quadro 4.34). 

 

QUADRO 4.34 – Estatísticas e Índices de Ajustamento dos fatores do instrumento de medida - liderança 
autêntica. 

Estatística/Índices de Ajustamento Valor Valores de Referência  

χχχχ2 χ2(90)=221,349 
P<0,001*** 

Quanto menor melhor 
p>0,05 

χχχχ2/gl 2,377 

>5 – mau 
]2;5] – sofrível 

]1;2] – bom 
<1 – muito bom 

CFI 
 
 

GFI 

0,974 
 
 

0,879 

<0.8 – mau 
]0,8;0,9] – sofrível 
]0,9;0,95] – bom 

>0,95 – muito bom 
PCFI 

 
PGFI 

0,731 
 

0,575 

<0.6 – mau 
]0,6;0,8] – bom 

>0,8 – muito bom 

RMSEA (IC.90%) e p-value (H0: 
rmsea≤≤≤≤0,05) 

0,092 
 

P(rmsae≤0,05)=0,000 

>0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤≤≤≤0,05 – muito bom 

p-value≥0,05 

MECVI 1,984 
Só para comparar modelos  

Quanto menor, melhor 

 

O modelo simplificado apresentou uma qualidade de ajustamento 

significativamente superior à do modelo original na amostra em estudo (χ2(90)=221,349 

contra χ2(98)=384,187) bem como um MECVI  menor (1,984 contra 2,971). 

Os pesos fatoriais estandardizados (vide Figura 4.28 e Quadro 4.35) permitem 

concluir que o modelo apresenta uma validade fatorial, já que todos os pesos fatoriais 

estandardizados de todos os itens são superiores a 0,5 para os 4 fatores – fator LA_AC 

“autoconsciência” (0,888 <λij< 0,958), fator LA_TR “transparência relacional” (0,956 

<λij< 0,974), fator LA_PEI  “perspetiva moral interna” (0,787<λij< 0,969) e o fator 

“processamento equilibrado da informação” (0,966 <λij< 0,977). 
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FIGURA 4.28 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais e fiabilidade individual do instrumento de 
medida - liderança autêntica. 
 

A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se elevada – sendo maior para 

o “processamento equilibrado da informação” (0,992) e “transparência relacional” 

(0,991) e ligeiramente menor para a “auto-consciência” (0,983) e “perspetiva moral 

interna” (0,962); pelo que a fiabilidade do constructo é adequada (FC≥0,7). O 

instrumento apresenta uma validade convergente adequada (VEM ≥ 0,5) já que obteve 

variâncias extraídas médias (VEM) elevadas para os quatro fatores, variando entre 

0,895 e 0,970. 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM 

(vide Quadro 4.35) com o quadrado da correlação entre os fatores (vide Quadro 4.36), 

revelando-se adequada já que todos os 6 pares de VEM são superiores aos coeficientes 

de determinação (r2) da correlação entre o par de fatores.  
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QUADRO 4.35 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens, fiabilidade compósita e variância extraída 
média dos fatores do instrumento de medida - liderança autêntica. 

Fator Item Questão λλλλ FC VEM  

Auto-
consciência 

LA_1 O meu líder diz exatamente aquilo que pensa. 0,888 

0,983 0,922 

LA_2 O meu líder admite os erros quando os comete. 0,958 
LA_3 O meu líder encoraja todos a falar abertamente. 0,940 
LA_4 O meu líder diz as verdades por mais que custem ouvir. 0,931 

LE_5 
O meu líder mostra as emoções de acordo com o que está 
a sentir. 

0,921 

Transparên
cia 

Relacional 

LA_6 
O meu líder demonstra que as suas convicções são 
consistentes com as suas ações. 

0,966 

0,991 0,965 
LA_7 O meu líder toma as decisões com base nos seus valores. 0,956 

LA_8 
O meu líder pede para tomar decisões que estejam de 
acordo com os meus valores 

0,970 

LA_9 
O meu líder tomo decisões difíceis com base nos padrões 
de conduta ética. 

0,974 

Perspetiva 
moral 

interna 

LA_10 O meu líder solicita visões que desafiem a sua posição. 0,787 

0,962 0,895 
LA_11 

O meu líder analisa os dados relevantes antes de tomar 
uma decisão. 

0,955 

LA_12 
O meu líder ouve cuidadosamente os diferentes pontos de 
vista antes de tirar conclusões. 

0,969 

Processame
nto 

Equilibrado 
da 

Informação 

LA_13 
O meu líder procura feedback para melhorar as interações 
com os outros. 

0,972 

0,992 0,970 
LA_14 

O meu líder descreve corretamente a forma como os 
outros vêem as suas capacidades. 

0,966 

LA_15 
O meu líder sabe quando está na hora de reavaliar a sua 
posição em assuntos importantes. 

0,977 

LA_16 
O meu líder demonstra que compreende como ações 
específicas têm impacto nos outros. 

0,969 

 

QUADRO 4.36 – Correlações entre os fatores do instrumento de medida - liderança autêntica. 

Fator (i) Interligação Fator (j) Correlação (r) r 2 P 

Auto-
consciência 

�� Transparência Relacional 0,835 0,697 p<0,001*** 

Auto-
consciência 

�� Perspetiva moral interna 0,878 0,770 p<0,001*** 

Auto-
consciência 

�� 
Processamento Equilibrado da 

Informação 
0,844 0,712 p<0,001*** 

Transparência 
Relacional 

�� Perspetiva moral interna 0,836 0,699 p<0,001*** 

Transparência 
Relacional 

�� 
Processamento Equilibrado da 

Informação 
0,824 0,679 p<0,001*** 

Perspetiva 
moral interna 

�� 
Processamento Equilibrado da 

Informação 
0,871 0,758 p<0,001*** 

 

Desta forma, confirma-se a viabilidade e fiabilidade dos quatro fatores que 

constituem o instrumento de medida da Liderança Autêntica. 
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4.1.3.2 Fiabilidade e validade do instrumento de medida – Liderança Transformacional 

 A validade fatorial do modelo que visa descrever os níveis de liderança 

transformacional dos líderes segundo os respetivos colaboradores foi avaliada por 

intermédio de uma AFC com o software AMOS (v.21, SPSS Inc, Chicago, IL) como 

descrito em Marôco (2010). A fiabilidade compósita e a variância extraída média por 

cada fator foram avaliadas como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de 

outliers foi avaliada pela distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade 

das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e 

multivariada (vide Marôco, 2010). A qualidade de ajustamento global do modelo 

fatorial foi feita de acordo com os índices e respetivos valores de χ2/gl, CFI, GFI, PCFI, 

PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05] e MECVI. A qualidade do ajustamento local foi 

avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens. O refinamento do 

modelo foi efetuado a partir dos valores dos índices de modificação pelos 

multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos pelo AMOS, considerando-se que 

trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0.001) eram indicadoras de variação 

significativa da qualidade do modelo. 

Resultados 

O modelo hexa-fatorial de Liderança Transformacional original, ajustado a uma 

amostra de 159 equipas de colaboradores revelou uma qualidade de ajustamento sofrível 

(χ2(120)=490,738; p=000; χ2/gl = 4,089; CFI = 0,940; GFI = 0,746; PCFI = 0,738; 

PGFI = 0,523; RMSEA = 0,140; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 3,840). Depois de 

correlacionados os erros de medida dos seguintes pares de itens – LT_3/LT_5, 

LT_3/LT_17, LT_4/LT_6, LT_5/LT_15, LT_10/LT_16, LT_11/LT_16, LT_13/LT_9 e 

LT_15/LT_18 - foi possível obter uma qualidade de ajustamento quase boa 

(χ2(112)=285,972; p=000; χ2/gl = 2,533; CFI = 0,972; GFI = 0,841; PCFI = 0,712; 

PGFI = 0,551; RMSEA = 0,099; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 2,659) (vide Quadro 

4.37). 
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QUADRO 4.37 – Estatísticas e Índices de Ajustamento dos fatores do instrumento de medida - liderança 
transformacional. 

Estatística/Índices de Ajustamento Valor Valores de Referência  

χχχχ2 χ2(112)=285,972 
P<0,001*** 

Quanto menor melhor 
p>0,05 

χχχχ2/gl 2,533 

>5 – mau 
]2;5] – sofrível 

]1;2] – bom 
<1 – muito bom 

CFI 
 
 

GFI 

0,972 
 
 

0,841 

<0.8 – mau 
]0,8;0,9] – sofrível 
]0,9;0,95] – bom 

>0,95 – muito bom 
PCFI 

 
PGFI 

0,712 
 

0,551 

<0.6 – mau 
]0,6;0,8] – bom 

>0,8 – muito bom 

RMSEA (IC.90%) e p-value (H0: 
rmsea≤≤≤≤0,05) 

0,099 
 

P(rmsae≤0,05)=0,000 

>0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤≤≤≤0,05 – muito bom 

p-value≥0,05 

MECVI 2,659 
Só para comparar modelos  

Quanto menor, melhor 

 

O modelo simplificado apresentou uma qualidade de ajustamento 

significativamente superior à do modelo original na amostra em estudo 

(χ2(112)=285,972 contra χ2(120)=490,738) bem como um MECVI  menor (2,659 

contra 3,840). 

Os pesos fatoriais estandardizados (vide Figura 4.29 e Quadro 4.28) permitem 

concluir que o modelo apresenta uma validade fatorial, já que todos os pesos fatoriais 

estandardizados de todos os itens são superiores a 0,5 para os 6 fatores – fator LT_VA 

“visão articulada” (0,952 <λij< 0,977), fator LT_MA “modelo apropriado” (0,952 <λij< 

0,986), fator LT_PAO “promoção da aceitação dos objetivos” (0,979 <λij< 0,985), fator 

LT_EED “expectativas do elevado desempenho” (0,898 <λij< 0,961), fator LT_AI 

“apoio individualizado” (0,967 <λij< 0,984) e fator LT_EI “estimulação intelectual” 

(0,965 <λij< 0,968). 
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FIGURA 4.29 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais e fiabilidade individual do instrumento de 
medida - liderança transformacional. 
 

A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se muito elevada para os 6 

fatores - “modelo apropriado” (0,991), “promoção da aceitação dos objetivos” (0,994) e 

“apoio individualizado” (0,993), “visão articulada” (0,989), “estimulação intelectual” 

(0,988) e “expectativas de elevado desempenho” (0,975); pelo que a fiabilidade do 

constructo é adequada (FC≥0,7). O instrumento apresenta uma validade convergente 

adequada (VEM ≥ 0,5) já que obteve variâncias extraídas médias (VEM) elevadas para 

os quatro fatores – “modelo apropriado” (0,973), “promoção da aceitação dos objetivos” 

(0,982) e “apoio individualizado” (0,978), “visão articulada” (0,968), “estimulação 

intelectual” (0,966) e “expectativas de elevado desempenho” (0,929) - variando entre 

0,929 e 0,982. 
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QUADRO 4.28 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens, fiabilidade compósita e variância extraída 
média dos fatores do instrumento de medida - liderança transformacional. 

Fator Item Questão λλλλ FC VEM  

Visão articulada 

LT_8 
O meu líder é capaz de empenhar as pessoas nos seus 
sonhos. 

0,952 

0,989 0,968 LT_9 
O meu líder estabelece uma imagem atraente do 
futuro para o meu grupo. 

0,977 

LT_18 
O meu líder mostra que os seus planos para o futuro 
são inspiradores para os seus colaboradores 

0,977 

Modelo 
Apropriado 

LT_6 
O meu líder é um bom exemplo para os outros 
seguirem. 

0,981 

0,991 0,973 
LT_7 

O meu líder lidera “fazendo” – em vez de, 
simplesmente, “dizendo”. 

0,952 

LT_15 O meu líder lidera pelo exemplo. 0,986 

Promoção da 
Aceitação dos 

Objetivos 

LE_12 
O meu líder promove a colaboração entre os membros 
do grupo. 

0,979 

0,994 0,982 LE_14 
O meu líder leva o grupo a trabalhar para o mesmo 
objetivo. 

0,985 

LE_16 
O meu líder desenvolve as atitudes e espírito de 
equipa entre os colaboradores. 

0,984 

Expectativas de 
elevado 

desempenho 

LT_2 
O meu líder realça que não interessa ser o segundo 
melhor (mas sim o primeiro). 

0,898 

0,975 0,929 
LT_11 

O meu líder enfatiza que só interessa o melhor 
desempenho. 

0,942 

LT_17 O meu líder mostra às pessoas que espera muito delas. 0,961 

Apoio 
individualizado 

LT_5 
O meu líder mostra respeito pelos sentimentos das 
pessoas. 

0,967 

0,993 0,978 LT_10 
O meu líder comporta-se tendo em conta as 
necessidades das pessoas. 

0,984 

LT_13 
O meu líder atua tendo em conta os sentimentos das 
pessoas. 

0,984 

Estimulação 
Intelectual 

LT_1 
O meu líder estimula as pessoas a refletir sobre o 
modo como costumam fazer as coisas 

0,965 

0,988 0,966 LT_3 
O meu líder desafia as pessoas a pensar os velhos 
problemas de modo inovador. 

0,968 

LT_4 
O meu líder coloca questões que incitam as pessoas a 
pensar 

0,968 

 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM 

(vide Quadro 4.28) com o quadrado da correlação entre os fatores (r2) (vide Quadro 

4.29), revelando-se adequada já que todos os 14 pares de VEM são superiores aos 

coeficientes de determinação (r2) da correlação entre o par de fatores. 
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QUADRO 4.29 – Correlações entre os fatores do instrumento de medida - liderança transformacional. 

Fator (i) Interligação Fator (j) Correlação (r) r 2 P 

Visão articulada �� Modelo Apropriado  0,908 0,824 p<0,001*** 

Visão articulada �� 
Promoção da Aceitação 

dos Objetivos 
0,876 0,767 p<0,001*** 

Visão articulada �� 
Expectativas de elevado 

desempenho 
0,881 0,776 p<0,001*** 

Visão articulada �� Apoio individualizado 0,895 0,801 p<0,001*** 

Visão articulada �� Estimulação Intelectual 0,890 0,792 p<0,001*** 

Modelo Apropriado  �� Promoção da Aceitação 
dos Objetivos 

0,938 0,880 p<0,001*** 

Modelo Apropriado  �� 
Expectativas de elevado 

desempenho 
0,827 0,684 p<0,001*** 

Modelo Apropriado  �� Apoio individualizado 0,913 0,834 p<0,001*** 

Modelo Apropriado  �� Estimulação Intelectual 0,882 0,778 p<0,001*** 

Promoção da 
Aceitação dos 

Objetivos 
�� Expectativas de elevado 

desempenho 
0,852 0,726 p<0,001*** 

Promoção da 
Aceitação dos 

Objetivos 
�� Apoio individualizado 0,915 0,837 p<0,001*** 

Promoção da 
Aceitação dos 

Objetivos 
�� Estimulação Intelectual 0,904 0,817 p<0,001*** 

Expectativas de 
elevado desempenho 

�� Apoio individualizado 0,847 0,717 p<0,001*** 

Expectativas de 
elevado desempenho 

�� Estimulação Intelectual 0,915 0,837 p<0,001*** 

Apoio 
individualizado 

�� Estimulação Intelectual 0,903 0,815 p<0,001*** 

 

Desta forma, confirma-se a viabilidade e fiabilidade dos seis fatores que 

constituem o instrumento de medida da Liderança Transformacional. 

4.1.3.3 Fiabilidade e validade do instrumento de medida – Liderança Ética 

 A validade fatorial do modelo que visa descrever os níveis de liderança ética dos 

líderes segundo os respetivos colaboradores foi avaliada por intermédio de uma AFC 

com o software AMOS (v.21, SPSS Inc, Chicago, IL) como descrito em Marôco (2010). 

A fiabilidade compósita e a variância extraída média por cada fator foram avaliadas 

como descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela 
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distância quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada 

pelos coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e multivariada (vide Marôco, 

2010). A qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com os 

índices e respetivos valores de χ2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05] 

e MECVI. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela 

fiabilidade individual dos itens. O refinamento do modelo foi efetuado a partir dos 

valores dos índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos 

pelo AMOS, considerando-se que trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0.001) 

eram indicadoras de variação significativa da qualidade do modelo. 

Resultados 

O modelo tri-fatorial de Liderança Ética original, ajustado a uma amostra de 159 

equipas de colaboradores revelou uma qualidade de ajustamento quase sofrível 

(χ2(116)=665,084; p=000; χ2/gl = 5,733; CFI = 0,907; GFI = 0,689; PCFI = 0,774; 

PGFI = 0,522; RMSEA = 0,173; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 4,738). Depois de 

eliminados os itens LE_6 e LE_15 e de correlacionados 11 erros de medida dos 

seguintes pares de itens – LE_3/LE_7, LE_3/L3_9, LE_3/LE_10, LE_4/LE_9, 

LE_4/LE_17, LE_5/LE_14, LE_5/LE_17, LE_10/LE_11, LE_10/LE_12 e 

LE_16/LE_17 foi possível obter uma qualidade de ajustamento quase boa 

(χ2(76)=197,105; p=000; χ2/gl = 2,593; CFI = 0,978; GFI = 0,872; PCFI = 0,708; PGFI 

= 0,553; RMSEA = 0,100; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 1,867) (vide Quadro 4.40). 

O modelo simplificado apresentou uma qualidade de ajustamento 

significativamente superior à do modelo original na amostra em estudo (χ2(76)=197,105 

contra χ2(116)=665,084) bem como um MECVI menor (1,867 contra 4,738). 

Os pesos fatoriais estandardizados (vide Figura 4.30 e Quadro 4.41) permitem 

concluir que o modelo apresenta uma validade fatorial, já que todos os pesos fatoriais 

estandardizados de todos os itens são superiores a 0,5, quer no fator LE_MJ 

“moralidade e justiça” (0,739 <λij< 0,988), quer no fator LE_CP “clarificação de 

papéis” (0,941 <λij< 0,993) e no fator LE_PP “partilha de poder” ” (0,766<λij<0,984). 
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QUADRO 4.40 – Estatísticas e Índices de Ajustamento dos fatores do instrumento de medida - liderança 
ética. 

Estatística/Índices de Ajustamento Valor Valores de Referência  

χχχχ2 χ2(76)=197,105 
P<0,001*** 

Quanto menor melhor 
p>0,05 

χχχχ2/gl 2,593 

>5 – mau 
]2;5] – sofrível 

]1;2] – bom 
<1 – muito bom 

CFI 
 
 

GFI 

0,978 
 
 

0,872 

<0.8 – mau 
]0,8;0,9] – sofrível 
]0,9;0,95] – bom 

>0,95 – muito bom 
PCFI 

 
PGFI 

0,708 
 

0,553 

<0.6 – mau 
]0,6;0,8] – bom 

>0,8 – muito bom 

RMSEA (IC.90%) e p-value (H0: 
rmsea≤≤≤≤0,05) 

0,100 
 

P(rmsae≤0,05)=0,000 

>0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤≤≤≤0,05 – muito bom 

p-value≥0,05 

MECVI 1,867 
Só para comparar modelos  

Quanto menor, melhor 

 

 

FIGURA 4.30 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais e fiabilidade individual do instrumento de 
medida - liderança ética. 
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QUADRO 4.41 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens, fiabilidade compósita e variância extraída 
média dos fatores do instrumento de medida - liderança ética. 

Fator Item Questão λλλλ FC VEM  

Moralidade e 
Justiça 

LE_1 O meu líder garante que as suas ações são sempre éticas. 0,963 

0,992 0,960 

LE_2 O que diz o meu líder significa que é sério. 0,988 

LE_3 
O meu líder merece confiança, pode-se acreditar e confiar 
na sua palavra. 

0,949 

LE_4 
O meu líder é confiável para servir os interesses dos 
colaboradores, em prol dos seus próprios. 

0,967 

LE_5 
O meu líder não crítica os colaboradores sem uma boa 
razão. 

0,939 

LE_6 
O meu líder procura o melhor interesse próprio em 
detrimento dos outros. 

0,958 

Clarificação de 
papéis 

LE_7 O meu líder explica quem é responsável pelo quê. 0,993 

0,992 0,963 

LE_8 O meu líder explica o que é esperado de cada colaborador. 0,941 

LE_9 
O meu líder explica a cada colaborador o propósito da 
autoridade do líder. 

0,971 

LE_10 
O meu líder comunica as expectativas de desempenho aos 
colaboradores. 

0,956 

LE_11 O meu líder esclarece as prioridades. 0,978 

Partilha do 
Poder 

LE_12 
O meu líder permite aos colaboradores terem influência 
sobre as decisões críticas. 

0,966 

0,994 0,974 

LE_13 
O meu líder reconsidera as decisões com base em 
recomendações por aqueles que se reportam a ele. 

0,984 

LE_14 
O meu líder delega responsabilidades desafiantes aos 
colaboradores. 

0,975 

LE_15 
O meu líder não permite que outros participem na tomada 
de decisão. 

0,970 

LE_16 
O meu líder procura conselhos sobre estratégia 
organizacional, junto dos colaboradores. 

0,963 

LE_17 
O meu líder permite que os seus colaboradores tomem 
mão forte no estabelecimento de metas no seu 
desempenho. 

0,988 

 

A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se elevada, sendo de 0,992 

para a “moralidade e justiça”, de 0,992 para a “clarificação de papéis” e de 0,994 para a 

“partilha de poder”, pelo que a fiabilidade do constructo é adequada (FC≥0,7). O 

instrumento apresenta uma validade convergente adequada (VEM ≥ 0,5) já que obteve 

variâncias extraídas médias (VEM) elevadas quer para o fator “moralidade e justiça” 

(0,960), quer para o fator “clarificação de papéis” (0,963) e para o fator “partilha de 

poder” (0,974).  

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM 

(0,992 e 0,992) (vide Quadro 3.46) com o quadrado da correlação entre os fatores 

“moralidade e justiça” e “clarificação de papéis” (r2 = 0,876) (vide Quadro 4.42), 

revelando-se adequada já que os primeiros são superiores a segunda. Comparando as 
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VEM (0,992 e 0,994) (vide Quadro 4.41) com o quadrado da correlação entre os fatores 

“clarificação de papéis” e “partilha de poder” (r2 = 0,822) (vide Quadro 4.42) obtemos 

uma configuração adequada. Por fim, obtemos a mesma configuração, quando 

compararmos os VEM (0,992 e 0,994) (vide Quadro 3.46) com o quadrado da 

correlação entre os fatores “moralidade e justiça” e “partilha de poder” (r2 = 0,755) 

(vide Quadro 4.42). 

 

QUADRO 4.42 – Correlações entre os fatores do instrumento de medida - liderança ética. 

Fator (i) Interligação Fator (j) Correlação (r) r 2 P 

Moralidade e Justiça �� Clarificação de papéis 0,936 0,876 p<0,001*** 

Clarificação de papéis �� Partilha de poder 0,907 0,822 p<0,001*** 

Moralidade e Justiça �� Partilha de poder 0,869 0,755 p<0,001*** 

 

Desta forma, confirma-se a viabilidade e fiabilidade dos três fatores que 

constituem o instrumento de medida da Liderança Ética. 

4.1.3.4 Fiabilidade e validade do instrumento de medida – Inteligência Emocional 

 A validade fatorial do modelo que visa descrever os níveis inteligência 

emocional dos colaboradores e líderes foi avaliada por intermédio de uma AFC com o 

software AMOS (v.21, SPSS Inc, Chicago, IL) como descrito em Marôco (2010). A 

fiabilidade compósita e a variância extraída média por cada fator foram avaliadas como 

descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância 

quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e multivariada (vide Marôco, 2010). A 

qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e 

respetivos valores de χ2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05] e 

MECVI. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela 

fiabilidade individual dos itens. O refinamento do modelo foi efetuado a partir dos 

valores dos índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos 

pelo AMOS, considerando-se que trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0.001) 

eram indicadoras de variação significativa da qualidade do modelo. 
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Resultados 

O modelo hexa-fatorial de Inteligência Emocional original, ajustado a uma 

amostra de 318 elementos (159 lideres e 159 equipas) revelou uma qualidade de 

ajustamento má (χ2(215)=1501,546; p=000; χ2/gl = 6,984; CFI = 0,800; GFI = 0,705; 

PCFI = 0,680; PGFI = 0,549; RMSEA = 0,137; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 

5,153). Depois de eliminados os itens IE_4, IE_8, IE_12 e IE_22 por apresentarem 

pesos fatoriais inferiores a 0,5 e de correlacionados 8 erros de medida dos seguintes 

pares de itens – IE_2/IE_7, IE_2/L3_19, IE_3/IE_5, IE_15/IE_19, IE_17/IE_13, 

IE_19/IE_7, IE_19/IE_21 e IE_23/IE_16  foi possível obter uma qualidade de 

ajustamento sofrível (χ2(129)=564,662; p=000; χ2/gl = 4,374; CFI = 0,924; GFI = 

0,846; PCFI = 0,697; PGFI = 0,574; RMSEA = 0,100; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 

2,191) (vide Quadro 4.43). 

 

QUADRO 4.43 – Estatísticas e Índices de Ajustamento dos fatores do instrumento de medida – 
inteligência emocional. 

Estatística/Índices de Ajustamento Valor Valores de Referência  

χχχχ2 χ2(129)=564,662 
P<0,001*** 

Quanto menor melhor 
p>0,05 

χχχχ2/gl 4,374 

>5 – mau 
]2;5] – sofrível 

]1;2] – bom 
<1 – muito bom 

CFI 
 
 

GFI 

0,924 
 
 

0,846 

<0.8 – mau 
]0,8;0,9] – sofrível 
]0,9;0,95] – bom 

>0,95 – muito bom 
PCFI 

 
PGFI 

0,697 
 

0,574 

<0.6 – mau 
]0,6;0,8] – bom 

>0,8 – muito bom 

RMSEA (IC.90%) e p-value (H0: 
rmsea≤≤≤≤0,05) 

0,100 
 

P(rmsae≤0,05)=0,000 

>0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤≤≤≤0,05 – muito bom 

p-value≥0,05 

MECVI 2,191 
Só para comparar modelos  

Quanto menor, melhor 

 
O modelo simplificado apresentou uma qualidade de ajustamento 

significativamente superior à do modelo original na amostra em estudo 

(χ2(129)=564,662 contra χ2(215)=1501,546) bem como um MECVI  menor (2,191 

contra 5,153). 
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Os pesos fatoriais estandardizados (vide Figura 4.31 e Quadro 4.44) permitem 

concluir que o modelo apresenta uma validade fatorial, já que todos os pesos fatoriais 

estandardizados de todos os itens são superiores a 0,5 – fator IE_SE “sensibilidade 

emocional” (0,775 <λij< 0,918), fator IE_CEP “compreensão das emoções próprias” 

(0,828 <λij< 0,959), fator IE_R “empatia” (0,914 <λij< 0,960), fator IE_AE “auto-

encorajamento” (0,836 <λij< 0,965), fator IE_CEO “compreensão das emoções dos 

outros” (0,775 <λij< 0,935) e fator IE_ACE “auto-controlo emocional” 

(0,805<λij<0,958). 

 
FIGURA 4.31 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais e fiabilidade individual do instrumento de 
medida – inteligência emocional. 
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QUADRO 4.44 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens, fiabilidade compósita e variância extraída 
média dos fatores do instrumento de medida - inteligência emocional. 

Fator Item Questão λλλλ FC VEM  

Sensibilidade 
emocional 

IE_2 
Tenho dificuldade em conversar com pessoas que não 
partilham os pontos de vista idênticos aos meus 

0,885 

0,966 0,849 
IE_15 Não lido bem com as críticas que me fazem. 0,918 

IE_17 
Fico irritado quando me criticam, mesmo sabendo que as 
outras pessoas têm razão. 

0,859 

IE_20 É difícil para mim aceitar uma crítica. 0,892 
IE_23 Quando sou derrotado num jogo, perco o controlo. 0,775 

Compreensão 
das emoções 

próprias 

IE_9 
De uma forma geral tenho consciência dos meus 
sentimentos. 

0,959 

0,966 0,878 IE_14 Sei bem o que sinto. 0,925 
IE_19 Compreendo as causas das minhas emoções. 0,847 
IE_21 Compreendo os meus sentimentos e emoções. 0,828 

Empatia 
IE_1 

Quando um amigo meu ganha um prémio, sinto-me feliz 
por ele. 

0,914 
0,965 0,933 

IE_6 Sinto-me bem quando um amigo meu recebe um elogio. 0,960 

Auto-
encorajamento 

IE_3 
De uma forma geral costumo estabelecer objetivos para 
mim próprio 

0,849 

0,953 0,870 IE_11 
Normalmente encorajo-me a mim próprio para dar o meu 
melhor. 

0,965 

IE_18 
Dou o meu melhor para alcançar os objetivos a que me 
propus. 

0,836 

Compreensão 
das emoções 
dos outros 

IE_7 
Consigo compreender as emoções e sentimentos dos 
meus amigos vendo os seus comportamentos. 

0,876 

0,942 
 

0,944 IE_13 
Empenho-me em compreender os pontos de vista das 
outras pessoas. 

0,935 

IE_16 
Procuro compreender os sentimentos da pessoa que estou 
a ouvir. 

0,775 

Auto-controlo 
emocional 

IE_5 Não sou realmente capaz de controlar as minhas emoções. 0,805 
0,930 0,869 

IE_10 
Não consigo permanecer calmo quando os outros ficam 
zangados 

0,958 

 

A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se elevada para todos os 

fatores – fator IE_SE “sensibilidade emocional” (FC=0,966), fator IE_CEP 

“compreensão das emoções próprias” (FC=0,966), fator IE_R “empatia” (FC=0,965), 

fator IE_AE “auto-encorajamento” (FC=0,953), fator IE_CEO “compreensão das 

emoções dos outros” (FC=0,942) e fator IE_ACE “auto-controlo emocional” 

(FC=0,930), pelo que a fiabilidade do constructo é adequada (FC≥0,7). O instrumento 

apresenta uma validade convergente adequada (VEM ≥ 0,5) já que obteve variâncias 

extraídas médias (VEM) elevadas - fator IE_SE “sensibilidade emocional” 

(VEM=0,949), fator IE_CEP “compreensão das emoções próprias” (VEM=0,878), fator 

IE_R “empatia” (VEM=0,833), fator IE_AE “auto-encorajamento” (VEM=0,870), fator 
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IE_CEO “compreensão das emoções dos outros” (VEM=0,844) e fator IE_ACE “auto-

controlo emocional” (VEM=0,869). 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM 

(vide Quadro 4.45) com o quadrado da correlação (r2) entre os fatores revelando-se 

adequada já que os primeiros são superiores a segunda. 

 

QUADRO 4.45 – Correlações entre os fatores do instrumento de medida – inteligência emocional. 

Fator (i) Interligação Fator (j) Correlação (r) r 2 P 

Sensibilidade 
emocional 

�� 
Compreensão das emoções 

próprias 
-0,170 0,029 p=0,005** 

Sensibilidade 
emocional 

�� Empatia -0,184 0,034 p=0,002** 

Sensibilidade 
emocional 

�� Auto-encorajamento -0,319 0,102 p<0,001*** 

Sensibilidade 
emocional 

�� 
Compreensão das emoções 

dos outros 
-0,221 0,049 p<0,001*** 

Sensibilidade 
emocional 

�� Auto-controlo emocional +0,404 0,163 p<0,001*** 

Compreensão das 
emoções próprias 

�� Empatia +0,190 0,036 p=0,001** 

Compreensão das 
emoções próprias 

�� Auto-encorajamento +0,516 0,266 p<0,001*** 

Compreensão das 
emoções próprias 

�� 
Compreensão das emoções 

dos outros 
+0,515 0,265 p<0,001*** 

Compreensão das 
emoções próprias 

�� Auto-controlo emocional -0,108 0,011 p=0,076ns 

Empatia �� Auto-encorajamento +0,371 0,138 p<0,001*** 

Empatia �� 
Compreensão das emoções 

dos outros 
+0,347 0,120 p<0,001*** 

Empatia �� Auto-controlo emocional -0,078 0,006 p=0,178ns 

Auto-encorajamento �� 
Compreensão das emoções 

dos outros 
+0,484 0,234 p<0,001*** 

Auto-encorajamento �� Auto-controlo emocional -0,140 0,020 p=0,022* 

Compreensão das 
emoções dos outros 

�� Auto-controlo emocional -0,178 0,032 p=0,005** 

 

Desta forma, confirma-se a viabilidade e fiabilidade dos seis fatores que 

constituem o instrumento de medida da Inteligência Emocional. 
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4.1.3.5 Fiabilidade e validade do instrumento de medida – Capital Psicológico Positivo 

 A validade fatorial do modelo que visa descrever os níveis capital psicológico 

positivo dos colaboradores e líderes foi avaliada por intermédio de uma AFC com o 

software AMOS (v.21, SPSS Inc, Chicago, IL) como descrito em Marôco (2010). A 

fiabilidade compósita e a variância extraída média por cada fator foram avaliadas como 

descrito em Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância 

quadrada de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos 

coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) uni e multivariada (vide Marôco, 2010). A 

qualidade de ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e 

respetivos valores de χ2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05] e 

MECVI. A qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela 

fiabilidade individual dos itens. O refinamento do modelo foi efetuado a partir dos 

valores dos índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos 

pelo AMOS, considerando-se que trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0.001) 

eram indicadoras de variação significativa da qualidade do modelo. 

Resultados 

O modelo quadri-fatorial de Capital Psicológico Positivo original, ajustado a 

uma amostra de 318 elementos (159 lideres e 159 equipas) revelou uma qualidade de 

ajustamento má (χ2(246)=3452,138; p=000; χ2/gl = 14,033; CFI = 0,613; GFI = 0,549; 

PCFI = 0,547; PGFI = 0,450; RMSEA = 0,203; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 

11,260). Depois de eliminados os itens PC_4, PC_7, PC_8, PC_13, PC_19 e PC_20 por 

apresentarem pesos fatoriais inferiores a 0,5 e correlacionados 5 erros de medida dos 

seguintes pares de itens foi possível obter uma qualidade de ajustamento sofrível 

(χ2(124)=813,442; p=000; χ2/gl = 4,560; CFI = 0,879; GFI = 0,773; PCFI = 0,712; 

PGFI = 0,561; RMSEA = 0,100; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 2,882) (vide Quadro 

4.46). 
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QUADRO 4.46 – Estatísticas e Índices de Ajustamento dos fatores do instrumento de medida – capital 
psicológico positivo. 

Estatística/Índices de Ajustamento Valor Valores de Referência  

χχχχ2 χ2(124)=561,440 
P<0,001*** 

Quanto menor melhor 
p>0,05 

χχχχ2/gl 4,560 

>5 – mau 
]2;5] – sofrível 

]1;2] – bom 
<1 – muito bom 

CFI 
 
 

GFI 

0,879 
 
 

0,773 

<0.8 – mau 
]0,8;0,9] – sofrível 
]0,9;0,95] – bom 

>0,95 – muito bom 
PCFI 

 
PGFI 

0,712 
 

0,561 

<0.6 – mau 
]0,6;0,8] – bom 

>0,8 – muito bom 

RMSEA (IC.90%) e p-value (H0: 
rmsea≤≤≤≤0,05) 

0,100 
 

P(rmsae≤0,05)=0,000 

>0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤≤≤≤0,05 – muito bom 

p-value≥0,05 

MECVI 2,882 
Só para comparar modelos  

Quanto menor, melhor 

 
O modelo simplificado apresentou uma qualidade de ajustamento 

significativamente superior à do modelo original na amostra em estudo 

(χ2(124)=561,440 contra χ2(246)=3452,138) bem como um MECVI  menor (2,882 

contra 11,260). 

Os pesos fatoriais estandardizados (vide Figura 4.32 e Quadro 4.47) permitem 

concluir que o modelo apresenta uma validade fatorial, já que todos os pesos fatoriais 

estandardizados de todos os itens são superiores a 0,5 – fator PC_AE “auto-eficácia” 

(0,727 <λij< 0,897), fator PC_E “esperança” (0,814 <λij< 0,939), fator PC_O 

“otimismo” (0,846 <λij< 0,938), e fator PC_R “resiliência” (0,870 <λij< 0,911). 
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FIGURA 4.32 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais e fiabilidade individual do instrumento de 
medida – capital psicológico positivo. 

 

A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se elevada para todos os 

fatores – fator PC_AE “auto-eficácia” (FC=0,956), fator PC_E “esperança” (FC=0,973), 

fator PC_O “otimismo” (FC=0,950) e fator PC_R “resiliência” (FC=0,959). O 

instrumento apresenta uma validade convergente adequada (VEM ≥ 0,5) já que obteve 

variâncias extraídas médias (VEM) elevadas - fator PC_AE “auto-eficácia” 

(VEM=0,783), fator PC_E “esperança” (FC=0,856), fator PC_O “otimismo” 

(FC=0,864) e fator PC_R “resiliência” (FC=0,866). 
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QUADRO 4.47 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens, fiabilidade compósita e variância extraída 
média dos fatores do instrumento de medida - capital psicológico positivo. 

Fator Item Questão λλλλ FC VEM  

Auto-
eficácia 

PC_1 
Sinto-me confiante quando procuro uma solução para um 
problema de longo prazo 

0,775 

0,956 0,783 

PC_5 
Sentir-me-ia confiante se tivesse que representar a minha 
área de trabalho em reuniões com a gestão da organização 
na qual trabalho. 

0,874 

PC_9 
Sentir-me-ia confiante se participasse em discussões sobre a 
estratégia da organização na qual trabalho. 

0,737 

PC_13 
Sei que seria capaz de dar uma boa ajuda na definição dos 
objetivos para a minha área de trabalho. 

0,879 

PC_17 
Se tivesse que estabelecer contactos com pessoas fora da 
organização (por exemplo, fornecedores e autoridades 
locais) para discutir problemas, sentir-me-ia confiante. 

0,897 

PC_21 
Sei que sou capaz de fazer, com eficácia, apresentações em 
público a um grupo de colegas. 

0,727 

Esperança 

PC_2 
Se me encontro numa situação difícil no trabalho, consigo 
pensar em muitas formas de sair dela. 

0,913 

0,973 0,856 

PC_6 
No momento presente, procuro alcançar os meus objetivos 
com toda a energia. 

0,815 

PC_10 
Considero que existem muitas formas de resolver um 
problema. 

0,907 

PC_14 
Neste momento, vejo-me como uma pessoa bem sucedida 
no trabalho. 

0,841 

PC_18 
Consigo pensar em muitas formas de alcançar os meus 
objetivos no trabalho. 

0,939 

PC_22 
Neste momento, estou a alcançar os objetivos profissionais 
que defini para mim próprio(a). 

0,814 

Otimismo 

PC_16 
Sou otimista acerca do que me acontecerá no futuro, no que 
diz respeito ao meu trabalho. 

0,938 

0,950 0,864 PC_12 
No que respeita ao meu trabalho, olho sempre para o lado 
positivo das coisas. 

0,846 

PC_24 
No trabalho, considero que “depois da tempestade vem 
sempre a bonança”. 

0,850 

Resiliência 

PC_23 
Sinto que consigo lidar com muitas coisas ao mesmo tempo 
no trabalho. 

0,909 

0,959 0,866 PC_11 
No trabalho, se for necessário, sou capaz de ficar “por 
minha conta e risco”. 

0,870 

PC_15 
Normalmente, encaro com naturalidade as coisas mais 
stressantes no trabalho. 

0,911 

 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM 

(vide Quadro 4.48) com o quadrado da correlação (r2) entre os fatores revelando-se 

adequada já que os primeiros são superiores a segunda. 
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QUADRO 4.48 – Correlações entre os fatores do instrumento de medida – capital psicológico positivo. 

Fator (i) Interligação Fator (j) Correlação (r) r 2 P 

Auto-eficácia �� Esperança +0,635 0,403 p<0,001*** 

Auto-eficácia �� Otimismo +0,349 0,121 p<0,001*** 

Auto-eficácia �� Resiliência +0,448 0,201 p<0,001*** 

Esperança �� Otimismo +0,307 0,094 p<0,001*** 

Esperança �� Resiliência +0,501 0,251 p<0,001*** 

Otimismo �� Resiliência +0,241 0,058 p<0,001*** 

 

Desta forma, confirma-se a viabilidade e fiabilidade dos quatro fatores que 

constituem o instrumento de medida da Capital Psicológico Positivo. 

4.1.3.6 Fiabilidade e validade do instrumento de medida - Criatividade 

 A validade fatorial do modelo que visa aferir a criatividade dos colaboradores 

segundo os respetivos líderes e foi avaliada por intermédio de uma AFC com o software 

AMOS (v.21, SPSS Inc, Chicago, IL) como descrito em Marôco (2010). A fiabilidade 

compósita e a variância extraída média por cada fator foram avaliadas como descrito em 

Fornell e Larcker (1981). A existência de outliers foi avaliada pela distância quadrada 

de Mahalanobis (DM2) e a normalidade das variáveis foi avaliada pelos coeficientes de 

assimetria (sk) e curtose (ku) uni e multivariada (vide Marôco, 2010). A qualidade de 

ajustamento global do modelo fatorial foi feita de acordo com os índices e respetivos 

valores de χ2/gl, CFI, GFI, PCFI, PGFI, RMSEA, P[rmsea ≤ 0.05] e MECVI. A 

qualidade do ajustamento local foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade 

individual dos itens. O refinamento do modelo foi efetuado a partir dos valores dos 

índices de modificação pelos multiplicadores de Lagrange (LM) produzidos pelo 

AMOS, considerando-se que trajetórias e/ou correlações com LM>11 (p<0.001) eram 

indicadoras de variação significativa da qualidade do modelo. 

Resultados 

O modelo bi-fatorial de Criatividade original, ajustado a uma amostra de 159 

líderes revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (χ2(64)=203,767; p=000; 

χ2/gl=3,184; CFI = 0,949; GFI = 0,844; PCFI = 0,779; PGFI = 0,594; RMSEA = 0,118; 
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p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 1,665). Depois de correlacionados os erros de medida 

dos itens Cria_2 (“Os meus colaboradores surgem com ideias novas e práticas para 

melhorar a performance”) e Cria 3 (“Os meus colaboradores procuram novas 

tecnologias, processos, técnicas/ideias para prestação de serviços”) e correlacionados os 

erros de medida dos itens Cria_5 (“Os meus colaboradores são uma boa fonte de ideias 

criativas”) e Cria_6 (“Os meus colaboradores não têm medo de correr riscos”) 

pertencentes ao fator CRIA_NOV (“Novidade”); e de correlacionados os erros de 

medida dos itens Cria_10 (“Os meus colaboradores têm ideias novas e inovadoras”) e 

Cria_12 (“Os meus colaboradores têm abordagens novas para os problemas”) e 

correlacionados os erros de medida Cria_8 (“Os meus colaboradores exibem 

criatividade no trabalho quando lhes é dada oportunidade”) e Cria_11 (“Os meus 

colaboradores surgem com ideias novas e criativas”) pertencentes ao fator CRIA_UTI 

(“Utilidade”); foi possível obter uma qualidade de ajustamento boa (χ2(60)=107,159; 

p=000; χ2/gl = 1,786; CFI = 0,983; GFI = 0,910; PCFI = 0,756; PGFI = 0,600; RMSEA 

= 0,071; p[rmsea≤0,05]=0,063; MECVI = 1,109) (vide Quadro 4.49). 

 

QUADRO 4.49 – Estatísticas e índices de ajustamento dos fatores do instrumento de medida - 
criatividade 

Estatística/Índices de Ajustamento Valor Valores de Referência  

χχχχ2 χ2(100) = 107,159 
P<0,001*** 

Quanto menor melhor 
p>0,05 

χχχχ2/gl 1,786 

>5 – mau 
]2;5] – sofrível 

]1;2] – bom 
<1 – muito bom 

CFI 
 
 

GFI 

0,983 
 
 

0,910 

<0.8 – mau 
]0,8;0,9] – sofrível 
]0,9;0,95] – bom 

>0,95 – muito bom 
PCFI 

 
PGFI 

0,716 
 

0,600 

<0.6 – mau 
]0,6;0,8] – bom 

>0,8 – muito bom 

RMSEA (IC.90%) e p-value (H0: 
rmsea≤≤≤≤0,05) 

0,071 
 

P(rmsae≤0,05)=0,063 

>0,10 – inaceitável 
]0,05;0,10] – bom 
≤≤≤≤0,05 – muito bom 

p-value≥0,05 

MECVI ----- 
Só para comparar modelos  

Quanto menor, melhor 
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O modelo simplificado apresentou uma qualidade de ajustamento 

significativamente superior à do modelo original na amostra em estudo (χ2(64)=107,159 

contra χ2(64)=203,767) bem como um MECVI  menor (1,109 contra 1,665). 

Os pesos fatoriais estandardizados (vide Figura 4.33 e Quadro 4.50) permitem 

concluir que o modelo apresenta uma validade fatorial, já que todos os pesos fatoriais 

estandardizados de todos os itens são superiores a 0,5, quer no fator CRIA_NOV 

“novidade” (0,876 <λij< 0,944), quer no fator CRIA_UTI “utilidade” (0,882 <λij< 

0,957). 

 

 
 
FIGURA 4.33 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais e fiabilidade individual do instrumento de 
medida - criatividade. 
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QUADRO 4.50 – Pesos fatoriais estandardizados dos itens, fiabilidade compósita e variância extraída 
média dos fatores do instrumento de medida – criatividade. 

Fator Item Questão λλλλ FC VEM  

Novidade 

L_Cria_1 
Os meus colaboradores sugerem novas formas de 
alcançar metas e objetivos. 

0,944 

0,984 0,909 

L_Cria_2 
Os meus colaboradores surgem com ideias novas e 
práticas para melhorar a performance. 

0,911 

L_Cria_3 
Os meus colaboradores procuram novas tecnologias, 
processos, técnicas/ideias para prestação de serviços 

0,936 

L_Cria_4 
Os meus colaboradores sugerem novas formas de 
melhorar a qualidade. 

0,903 

L_Cria_5 
Os meus colaboradores são uma boa fonte de ideias 
criativas. 

0,926 

L_Cria_6 
Os meus colaboradores não têm medo de correr 
riscos. 

0,876 

Utilidade 

L_Cria_7 
Os meus colaboradores promovem e patrocinam as 
ideias dos outros. 

0,908 

0,984 0,897 

L_Cria_8 
Os meus colaboradores exibem criatividade no 
trabalho quando lhes é dada oportunidade. 

0,902 

L_Cria_9 
Os meus colaboradores desenvolvem planos e 
programas adequados para implementação de novas 
ideias. 

0,898 

L_Cria_10 
Os meus colaboradores têm ideias novas e 
inovadoras 

0,897 

L_Cria_11 
Os meus colaboradores surgem com ideias novas e 
criativas. 

0,957 

L_Cria_12 
Os meus colaboradores têm abordagens novas para 
os problemas. 

0,882 

L_Cria_13 
Os meus colaboradores sugerem novas formas de 
desempenhar as tarefas de trabalho. 

0,894 

 

A fiabilidade compósita dos fatores (FC) revelou-se elevada, sendo de 0,984 

para o fator “Novidade” e de 0,984 para o fator “Utilidade”, pelo que a fiabilidade do 

constructo é adequada (FC≥0,7). O instrumento apresenta uma validade convergente 

adequada (VEM ≥ 0,5) já que obteve variâncias extraídas médias (VEM) elevadas quer 

para o fator “Novidade (0,909), quer para o fator “Utilidade” (0,897). 

A validade discriminante dos fatores foi avaliada pela comparação das VEM 

(0,909 e 0,897) (vide Quadro 4.50) com o quadrado da correlação entre os fatores 

(r2=0,358) (vide Quadro 4.51), revelando-se adequada já que os primeiros são 

superiores a segunda. 
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QUADRO 4.51 – Correlações entre os fatores da criatividade. 

Fator (i) Interligação Fator (j) Correlação (r) r 2 P 

Novidade �� Utilidade 0,598 0,358 p<0,001*** 

 

Desta forma, confirma-se a viabilidade e fiabilidade dos dois fatores que 

constituem o instrumento de medida da Criatividade. 

4.1.4 Análise de equações estruturais para os estudos/modelos propostos 

 Neste ponto vamos criar os modelos que previamente estabelecemos no quadro 

teórico e que derivam da formulação do objetivo principal e dos objetivos específicos, 

estando estes subdivididos em três estudos ou modelos: 

(1) Averiguar em que medida a IE e o PsyCap dos líderes influencia a sua LA, bem 

como, as características de LT e LE antecedem o estilo de LA exercida pelos 

líderes. 

(2) Averiguar se a criatividade dos colaboradores/equipas é influenciada pela LA e 

se estes líderes promovem a IE e o PsyCap dos seus colaboradores/das suas 

equipas, verificando também, se os colaboradores/equipas com um índice maior 

de IE e PsyCap são mais criativos(as) ou não. 

(3) Averiguar se os comportamentos de liderança (autêntica) promovem nos 

colaboradores/nas equipas efeitos que traduzam resultados ao nível da sua 

criatividade, seja diretamente, seja através da mediação da IE e/ou do PsyCap. 

 

Os modelos causais propostos foram avaliados usando o método de estimação da 

máxima verosimilhança, como descrito em Marôco (2010). 

Numa primeira etapa foi aferida a qualidade de ajustamento do modelo de 

medida (correspondente à AFC) e numa segunda etapa a qualidade de ajustamento dos 

modelos em estudo. Estas foram concretizadas de acordo com os índices de qualidade 

de ajustamento e respetivos valores de referência descritos em Marôco (2010), a saber: 

(χ2/gl, CFI, GFI, RMSEA, P[rmsea≤0.05] e MECVI. A qualidade do ajustamento local 

foi avaliada pelos pesos fatoriais e pela fiabilidade individual dos itens e a significância 
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das trajetórias causais foi avaliada com um Teste de Sobel23|Z|aos rácios críticos. 

Consideram-se significativas as trajetórias com p<0.05. 

4.1.4.1 Análise de equações estruturais para o primeiro modelo proposto 

Neste modelo estrutural temos em análise o averiguar em que medida a IE e o 

PsyCap dos líderes influencia a sua LA, bem como, as características de LT e LE 

antecedem o estilo de LA exercida pelos líderes, envolvendo as seguintes hipóteses de 

estudo: Hip. 1: A IE dos líderes influencia a sua LA; Hip. 2: O PsyCap dos líderes 

influencia a sua LA; Hip. 3: As características de LT influenciam/antecedem o estilo de 

LA exercida pelos líderes; e Hip. 4: As características de LE influenciam/antecedem o 

estilo de LA exercida pelos líderes. 

O modelo estrutural original, ajustado a uma amostra de 159 equipas revelou 

uma qualidade de ajustamento sofrível (χ2(224)=457,613; p=000; χ2/gl=2,043; 

CFI=0,943; GFI=0,791; PCFI=0,835; PGFI=0,642; RMSEA=0,081; 

p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 3,672). 

Depois de correlacionados 5 erros de medida dos seguintes pares de itens – score 

do fator IE_F1 “sensibilidade emocional”/score do fator IE_F6 “auto controlo 

emocional”, fator LT_F1 “visão articulada”/fator LT_F2 “modelo apropriado”, fator 

LT_F1 “visão articulada”/fator LT_F4 “expectativas de elevado desempenho”, fator 

LT_F2 “modelo apropriado”/fator LT_F3 “promoção da aceitação dos objetivos ”, fator 

LT_F4 “expectativas de elevado desempenho”/fator LT_F6 “estimulação intelectual” 

foi possível obter uma boa qualidade de ajustamento (χ2(219)=350,238; p=000; 

χ2/gl=1,599; CFI=0,968; GFI=0,836; PCFI=0,838; PGFI=0,663; RMSEA=0,062; 

p[rmsea≤0,05]=0,060; MECVI=3,067). O modelo apresentado na Figura 4.34 apresenta 

os valores dos pesos fatoriais estandardizados no modelo final simplificado. 

                                                 
23

  O teste de Sobel serve para calcular a significância dos efeitos indirectos de uma variável mediadora 
sobre uma relação entre a variável independente e a variável dependente. Existe significância para um 
nível de 95% de confiança se o módulo do teste de Sobel (|Z|)for >1,96 (vide Marôco, 2010, 2011). 
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FIGURA 4.34 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais do primeiro modelo em estudo24. 

 

A análise das trajetórias entre os fatores revelou que a trajetória LT (Líderes)� LA 

(Líderes) é a que apresenta maior peso fatorial (βLA.LT = +0,742; p<0,001***), tendo um 

efeito direto significativo; corroborando a hipótese 3 (vide Figura 4.35 e Quadro 4.51). 

As trajetórias entre os fatores IE (Líderes)� LA (Líderes)(βLA.IE = -0,087; p=0,186ns), entre 

os fatores PsyCap(Líderes)� LA (Líderes) (βLA.PsyCap = -0,094; p=0,063ns), e os fatores 

                                                 
24

  Legenda do modelo: Liderança Autêntica (LA): LA1 (auto-consciência); LA2 (transparência 
relacional); LA3 (perspectiva moral interna); LA4 (processamento equilibrado da informação); 
Liderança Transformacional (LT):  LT1 (visão articulada); LT2 (modelo apropriado); LT3 
(promoção da aceitação dos objectivos); LT4 (expectativas de elevado desempenho); LT5 (apoio 
individualizado); LT6 (estimulação intelectual); Liderança Ética (LE):  LE1 (moralidade e justiça); 
LE2 (clarificação de papéis); LE3 (partilha do poder); Inteligência Emocional (IE): IEF1 
(sensibilidade emocional); IEF2 (compreensão das emoções próprias); IEF3 (empatia); IEF4 (auto-
encorajamento); IEF5 (compreensão das emoções dos outros); IEF6 (auto-controlo emocional); 
Capital psicológico positivo (PsyCap): PCF1 (auto-eficácia); PCF2 (esperança); PCF3 (Optimismo); 
PCF4 (Resiliência);  
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LE(Líderes)� LA (Líderes) (βLA.LE = +0,190; p=0,162ns) revelaram efeitos diretos não 

significativos, não suportando as hipóteses 1, 2 e 4 (vide Figura 4.35 e Quadro 4.52). 

 

 
 

FIGURA 4.35 – Análise das trajetórias entre os fatores para o primeiro modelo proposto. 
 

QUADRO 4.52 – Resultado das hipóteses de investigação colocadas no primeiro modelo em estudo. 

Hipóteses Relação ββββ p Resultado 

Hipótese 1: A inteligência emocional dos 
líderes influencia a sua liderança autêntica IE (Líderes)� LA (Líderes) -0,087 p=0,186ns 

Não 
Suportada 

Hipótese 2: O capital psicológico dos líderes 
influencia a sua liderança autêntica 

PsyCap (Líderes)� LA (Líderes) -0,094 p=0,063ns 
Não 

Suportada 
Hipótese 3: As características de liderança 
transformacional influenciam/antecedem o 
estilo de liderança autêntica exercida pelos 
líderes 

LT (Líderes)� LA (Líderes) +0,742 p<0,001*** Suportada 

Hipótese 4: As características de liderança 
ética influenciam/antecedem o estilo de 
liderança autêntica exercida pelos líderes 

LE (Líderes)� LA (Líderes) +0,190 p=0,162ns 
Não 

Suportada 

 

4.1.4.2 Análise de equações estruturais para o segundo modelo proposto 

Neste modelo estrutural temos em análise o averiguar se a criatividade dos 

colaboradores/equipas é influenciada pela LA e se estes líderes promovem a IE e o 

PsyCap dos seus colaboradores/das suas equipas, verificando também, se os 

colaboradores/equipas com um índice maior de IE e PsyCap são mais criativos(as) ou 

não, envolvendo as seguintes hipótese de estudo: Hip. 5: A liderança autêntica associa-

se positivamente com a criatividade dos seus colaboradores; Hip. 6: Os líderes 

autênticos promovem a inteligência emocional dos seus colaboradores; Hip. 7: Os 

indivíduos com maior inteligência emocional são mais criativos; Hip. 8: Os líderes 

ββββ = +0,742 
p<0,001*** 

 

Liderança Autêntica 

IE 
dos líderes 

PsyCap 
dos líderes 

Liderança 
transformacional 

 

Liderança ética 

β = +0,190 
p = 0,162 

β = -0,087 
p = 0.186 ns 

β = -0,094 
p = 0,063 ns 
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autênticos promovem o capital psicológico dos seus colaboradores; Hip. 9: Os 

indivíduos com maior capital psicológico são mais criativos; Hip. 10: A inteligência 

emocional medeia a relação entre a liderança autêntica e a criatividade; e Hip. 11: O 

capital psicológico medeia a relação entre a liderança autêntica e a criatividade. 

O modelo estrutural original, ajustado a uma amostra de 159 equipas / líderes 

revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (χ2(99)=272,119; p=000; χ2/gl = 2,749; 

CFI = 0,876; GFI = 0,842; PCFI = 0,723; PGFI = 0,613; RMSEA = 0,105; 

p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 2,247). 

Depois eliminados os fatores IE_F1 “sensibilidade emocional” e IE_F6 “auto 

controlo emocional” foi possível melhorar a qualidade de ajustamento, apesar de se 

manter sofrível (χ2(71)=162,728; p=000; χ2/gl=2,260; CFI=0,930; GFI=0,882; 

PCFI=0,736; PGFI=0,605; RMSEA=0,089; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI=1,491). O 

modelo apresentado na Figura 4.36 apresenta os valores dos pesos fatoriais 

estandardizados no modelo final simplificado. 

 
FIGURA 4.36 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais do segundo modelo em estudo25. 
 

 
                                                 
25

  Legenda do modelo: Liderança Autêntica (LA): LA1 (auto-consciência); LA2 (transparência 
relacional); LA3 (perspectiva moral interna); LA4 (processamento equilibrado da informação); 
Inteligência Emocional (IE): IEF1 (sensibilidade emocional); IEF2 (compreensão das emoções 
próprias); IEF3 (empatia); IEF4 (auto-encorajamento); IEF5 (compreensão das emoções dos outros); 
IEF6 (auto-controlo emocional); Capital psicológico positivo (PsyCap): PCF1 (auto-eficácia); PCF2 
(esperança); PCF3 (Optimismo); PCF4 (Resiliência); Criatividade:  N (novidade); U (utilidade); 
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A análise das trajetórias entre os fatores revelou que a trajetória 

LA (Líderes)�Criat(Colaboradores) é a que apresenta um peso fatorial (βCriat.LA = +0,090; 

p=0,392ns), tendo um efeito direto não significativo; não corroborando a hipótese 5. A 

trajetória LA(Líderes)�IE(Equipas) é a que apresenta um peso fatorial (βIE.LA = +0,362; 

p<0,001***), tendo um efeito direto significativo; corroborando a hipótese 6. A 

trajetória LA(Líderes)�PsyCap(Equipas) é a que apresenta um peso fatorial (βPsyCap.LA = 

+0,389; p<0,001***), tendo um efeito direto significativo; corroborando a hipótese 7. A 

trajetória IE(Equipas)�Criat(Colaboradores) é a que apresenta um peso fatorial (βCriat.IE = 

+0,226; p=0,038*), tendo um efeito direto significativo; corroborando a hipótese 8. A 

trajetória PsyCap(Equipas)�Criat(Colaboradores) é a que apresenta um peso fatorial (βCriat.PsyCap 

= -0,168; p=0,112ns), tendo um efeito inverso não significativo; não corroborando a 

hipótese 9. A trajetória LA (Líderes) � Criat (Colaboradores) através da IE (Equipas) é 

a que apresenta um peso fatorial (βCriat.LA|IE = +0,082; Teste de Sobel |Z|=1,797<1,96 

ns), tendo um efeito direto não significativo; não corroborando a hipótese 10. A 

trajetória LA (Líderes) � Criat (Colaboradores) através do PsyCap (Equipas) é a que 

apresenta um peso fatorial (βCriat.LA|PsyCap = +0,014; Teste de Sobel26|Z|=1,504<1,96 ns), 

tendo um efeito inverso não significativo; não corroborando a hipótese 11 (vide Figura 

4.37 e Quadro 4.53). 

 

                                                 
26 O teste de Sobel serve para calcular a significância dos efeitos indirectos de uma variável mediadora 
sobre uma relação entre a variável independente e a variável dependente. Existe significância para um 
nível de 95% de confiança se o módulo do teste de Sobel (|Z|)for >1,96 (ver Marôco, 2010, 2011). 
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FIGURA 4.37 – Análise das trajetórias entre os fatores para o segundo modelo proposto. 
 

QUADRO 4.53 – Resultado das hipóteses de investigação colocadas no segundo modelo em estudo. 

Hipóteses Relação ββββ p Resultado 

Hipótese 5: A liderança autêntica 
associa-se positivamente com a 
criatividade dos seus colaboradores. 

LA (Líderes)����Criat (Colaboradores) +0,090 p=0,392ns 
Não 

Suportada 

Hipótese 6: Os líderes autênticos 
promovem a inteligência emocional das 
suas equipas. 

LA (Líderes)����IE (Equipas) +0,362 p<0,001*** Suportada 

Hipótese 7: Os líderes autênticos 
promovem o capital psicológico das 
suas equipas. 

LA (Líderes)����PsyCap(Equipas) +0,389 p<0,001*** Suportada 

Hipótese 8: As equipas com maior 
inteligência emocional são mais 
criativos. 

IE (Equipas)����Criat (Colaboradores) +0,226 p=0,038* Suportada 

Hipótese 9: As equipas com maior 
capital psicológico são mais criativas. PsyCap(Equipas)����Criat (Colaboradores) -0,168 p=0,112ns 

Não 
Suportada 

Hipótese 10: A inteligência emocional 
medeia a relação entre a liderança 
autêntica e a criatividade. 

LA (Líderes)����IE (Equipas)���� Criat (Colaboradores) +0,082 
Teste de Sobel 
|Z|=1,797 ns 

Não 
Suportada 

Hipótese 11: O capital psicológico 
medeia a relação entre a liderança 
autêntica e a criatividade. 

LA (Líderes)����PsyCap(Equipas)����Criat (Colaboradores) -0,014 
Teste de Sobel 
|Z|=1,504 ns 

Não 
Suportada 

 

4.1.4.3 Análise de equações estruturais para o terceiro modelo proposto 

Neste modelo estrutural temos em análise o averiguar se os comportamentos de 

liderança (autêntica), promovem nos colaboradores/nas equipas efeitos que traduzam 

resultados ao nível da sua criatividade, seja diretamente, seja através da mediação da IE 

e/ou do PsyCap, envolvendo as seguintes hipótese de estudo: Hip. 1: A IE dos líderes 

β = 0,090 
p = 0,392 ns 

 

Liderança Autêntica 
 

Criatividade dos 
colaboradores/equipas 

Inteligência emocional 
dos colaboradores/equipas 

PsyCap 
dos colaboradores/das equipas 

ββββ = +0,389 
p < 0,001*** 

ββββ = +0,362 
p < 0,001*** 

ββββ = +0,226 
p = 0,038* 

β = -0,168 
p = 0,112 ns 

β = +0,082 
|Z| = 1,797 ns 

β =+ 0,014 
|Z| = 1,504 ns 
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influencia a sua LA; Hip. 2: O PsyCap dos líderes influencia a sua LA; Hip. 3: As 

características de LT influenciam/antecedem o estilo de LA exercida pelos líderes; e 

Hip. 4: As características de LE influenciam/antecedem o estilo de LA exercida pelos 

líderes; Hip. 5: A liderança autêntica associa-se positivamente com a criatividade dos 

seus colaboradores; Hip. 6: Os líderes autênticos promovem a inteligência emocional 

dos seus colaboradores; Hip. 7: Os indivíduos com maior inteligência emocional são 

mais criativos; Hip. 8: Os líderes autênticos promovem o capital psicológico dos seus 

colaboradores; Hip. 9: Os indivíduos com maior capital psicológico são mais criativos; 

Hip. 10: A inteligência emocional medeia a relação entre a liderança autêntica e a 

criatividade; e Hip. 11: O capital psicológico medeia a relação entre a liderança 

autêntica e a criatividade. 

O modelo estrutural global original, ajustado a uma amostra de 159 

equipas/líderes revelou uma qualidade de ajustamento sofrível (χ2(1098)=2243,731; 

p=000; χ2/gl = 2,043; CFI = 0,884; GFI = 0,713; PCFI = 0,621; PGFI = 0,621; RMSEA 

= 0,057; p[rmsea≤0,05]=0,000; MECVI = 8,428). 

Depois eliminados os fatores IEL_F1 “sensibilidade emocional” e IEL_F6 “auto 

controlo emocional” dos líderes e IEE_F1 “sensibilidade emocional” e IEE_F6 “auto 

controlo emocional” das equipas foi possível melhorar a qualidade de ajustamento para 

um nível bom (χ2(846)=1666,661; p=000; χ2/gl = 1,970; CFI=0,913; GFI=0,739; 

PCFI=0,831; PGFI=0,630; RMSEA = 0,055; p[rmsea≤0,05]=0,012; MECVI=6,433). O 

modelo apresentado na Figura 4.38 apresenta os valores dos pesos fatoriais 

estandardizados no modelo final simplificado. 
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FIGURA 4.38 – Gráfico dos valores dos pesos fatoriais do terceiro modelo em estudo27. 

 

A análise das trajetórias entre os fatores revelou que a trajetória entre os fatores 

IEL (Líderes)� LA (Líderes)(βLA.IEL = +0,094; p=0,055 #) revela um efeito direto 

marginalmente significativo (#)28; corroborando a hipótese 6 para o modelo global. A 

análise das trajetórias entre os fatores revelou que a trajetória entre os fatores 

PsyCapL(Líderes)� LA (Líderes) (βLA.PsyCapL = -0,144; p=0,059#), revela um efeito inverso 

marginalmente significativo; corroborando a hipótese 2 para o modelo global.A análise 

das trajetórias entre os fatores revelou que a trajetória entre os fatores LT(Líderes)�LA 

(Líderes) (βLA.LT = +0,480; p<0,001***) revela um efeito direto significativo; 

corroborando a hipótese 4 para o modelo global.A análise das trajetórias entre os fatores 

                                                 
27

  Legenda do modelo: Liderança Autêntica (LA): LA1 (auto-consciência); LA2 (transparência 
relacional); LA3 (perspectiva moral interna); LA4 (processamento equilibrado da informação); 
Liderança Transformacional (LT):  LT1 (visão articulada); LT2 (modelo apropriado); LT3 
(promoção da aceitação dos objectivos); LT4 (expectativas de elevado desempenho); LT5 (apoio 
individualizado); LT6 (estimulação intelectual); Liderança Ética (LE):  LE1 (moralidade e justiça); 
LE2 (clarificação de papéis); LE3 (partilha do poder); Inteligência Emocional (IE): IEF1 
(sensibilidade emocional); IEF2 (compreensão das emoções próprias); IEF3 (empatia); IEF4 (auto-
encorajamento); IEF5 (compreensão das emoções dos outros); IEF6 (auto-controlo emocional); 
Capital psicológico positivo (PsyCap): PCF1 (auto-eficácia); PCF2 (esperança); PCF3 (Optimismo); 
PCF4 (Resiliência); Criatividade:  N (novidade); U (utilidade); 

28 Maginalmente significativo (#) é quando a significância está entre os 0,05 e 0,10, ou seja, a 
significância passa a ser de 90%. 
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revelou que a trajetória entre os fatores LE (Líderes)� LA (Líderes) (βLA.LE = +0,141; 

p=0,047*) revelaram um efeito direto significativo, suportando a hipótese 4. A análise 

das trajetórias entre os fatores revelou que a trajetória LA (Líderes)� Criat (Colaboradores) é a 

que apresenta um peso fatorial (βCriat.LA = +0,095; p=0,527ns), tendo um efeito direto 

não significativo; não corroborando a hipótese 5. A trajetória LA (Líderes)� IE (Equipas) é a 

que apresenta um peso fatorial (βIE.LA = +0,259; p<0,001***), tendo um efeito direto 

significativo; corroborando a hipótese 6.A trajetória LA (Líderes)�PsyCap(Equipas) é a que 

apresenta um peso fatorial (βPsyCap.LA = +0,145; p<0,001***), tendo um efeito direto 

significativo; corroborando a hipótese 7. A trajetória IE (Equipas)� Criat (Colaboradores) é a 

que apresenta um peso fatorial (βCriat.IE=+0,506; p=0,032*), tendo um efeito direto 

significativo; corroborando a hipótese 8.A trajetória PsyCap(Equipas)� Criat (Colaboradores) é 

a que apresenta um peso fatorial (βCriat.PsyCap = -0,670; p=0,119ns), tendo um efeito 

inverso não significativo; não corroborando a hipótese 9.A trajetória LA (Líderes) � 

Criat (Colaboradores) através da IE (Equipas) é a que apresenta um peso fatorial 

(βCriat.LA|IE=+0,131; Teste de Sobel |Z|=1,887<1,96 ns), tendo um efeito direto não 

significativo; não corroborando a hipótese 10.A trajetória LA (Líderes) � Criat 

(Colaboradores) através do PsyCap (Equipas) é a que apresenta um peso fatorial 

(βCriat.LA|PsyCap = -0,097; Teste de Sobel |Z|=1,436<1,96 ns), tendo um efeito inverso não 

significativo; não corroborando a hipótese 11 (vide Figura 4.39 e Quadro 4.54). 

 

FIGURA 4.39 – Análise das trajetórias entre os fatores para o terceiro modelo proposto. 
 

β = 0,095 
p = 0,527 ns 

Liderança 
Autêntica 

IE 
dos líderes 

PsyCap 
dos líderes 

Liderança 
transformacional 

Liderança 
ética 

ββββ = +0,141 
p = 0,047* 

β = -0,094 
p = 0,055 # 

β = -0,144 
p = 0,059 # 

Criatividade dos 
colaboradores/equipa 

Inteligência emocional 
dos 

PsyCap 
das equipas ββββ = +0,480 

p < 0,001*** 

ββββ = +0,145 
p < 0,001*** 

ββββ = +0,259 
p < 0,001*** 

ββββ = +0,506 
p = 0,032* 

β = -0,670 
p = 0,119 ns 

β = +0,131 
|Z| = 1,887 ns 

β = -0,097 
|Z| = 1,436 ns 
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QUADRO 4.54 – Resultado das hipóteses de investigação colocadas no terceiro modelo em estudo. 

Hipóteses Relação ββββ p Resultado 

Hipótese 1: A inteligência emocional dos 
líderes influencia a sua liderança autêntica. IEL (Líderes)���� LA (Líderes) +0,094 p=0,055 # 

Não 
Suportada  

Hipótese 2: O capital psicológico dos 
líderes influencia a sua liderança autêntica. PsyCapL(Líderes)���� LA (Líderes) -0,144 p=0,059 # 

Não 
Suportada  

Hipótese 3: As características de liderança 
transformacional influenciam/antecedem o 
estilo de liderança autêntica exercida pelos 
líderes. 

LT (Líderes)���� LA (Líderes) +0,480 p<0,001*** Suportada 

Hipótese 4: As características de liderança 
ética influenciam/antecedem o estilo de 
liderança autêntica exercida pelos líderes. 

LE (Líderes)���� LA (Líderes) +0,141 p=0,047* Suportada 

Hipótese 5: A liderança autêntica associa-se 
positivamente com a criatividade dos seus 
colaboradores. 

LA (Líderes)����Criat (Colaboradores) +0,095 p=0,527ns 
Não 

Suportada 

Hipótese 6: Os líderes autênticos promovem 
a inteligência emocional das suas equipas. 

LA (Líderes)����IE (Equipas) +0,259 p<0,001*** Suportada 

Hipótese 7: Os líderes autênticos promovem 
o capital psicológico das suas equipas. LA (Líderes)����PsyCap(Equipas) +0,145 p<0,001*** Suportada 

Hipótese 8: As equipas com maior 
inteligência emocional são mais criativos. IE (Equipas)����Criat (Colaboradores) +0,506 p=0,032* Suportada 

Hipótese 9: As equipas com maior capital 
psicológico são mais criativas. PsyCap(Equipas)����Criat (Colaboradores) -0,670 p=0,119ns 

Não 
Suportada 

Hipótese 10: A inteligência emocional 
medeia a relação entre a liderança autêntica 
e a criatividade. 

LA (Líderes)����IE (Equipas)���� Criat (Colaboradores) +0,131 
Teste de 
Sobel 

|Z|=1,887 Ns 

Não 
Suportada 

Hipótese 11: O capital psicológico medeia a 
relação entre a liderança autêntica e a 
criatividade. 

LA (Líderes)����PsyCap(Equipas)����Criat (Colaboradores) -0,097 
Teste de 
Sobel 

|Z|=1,436 ns 

Não 
Suportada 

 

4.1.5 Estudo da relação entre os fatores da criatividade e as variáveis da caracterização 

das equipas 

 Para medirmos a correlação entre as dimensões da criatividade e as variáveis da 

caracterização das equipas recorremos ao teste de correlação Rhó de Spearman29, que 

mede a intensidade da relação entre as variáveis (vide Figura 4.40 e Quadro 4.55). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29  O coeficiente Rhó de Spearman varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes extremos, 

maior será a associação linear entre as variáveis. O sinal negativo da correlação significa que as 
variáveis variam em sentido contrário, isto é, as categorias mais elevadas de uma variável estão 
associadas a categorias mais baixas da outra variável (vide Marôco, 2011). 
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VARIÁVEIS 
N

O
V

ID
A

D
E

 
 Dispersão Geográfica  

U
T

IL
ID

A
D

E
 

Tamanho da Equipa 

Sexo 
% de Masculinidade 

Idade 
% 18-30 Anos 

% 31 – 40 Anos 

% 41 – 50 Anos 
% 51 – 60 Anos 
% 61 – 72 Anos 

Formação Académica 
% 1º Ciclo 

% 2º e 3º Ciclo 
% Secundário 
% Licenciatura 

% Mestrado 
% Doutoramento 

Função Desempenhada 
% Médico 

% Tec. Superior 
% Tec. Diag e Terapêutica 

% Enfermeiro 
% Ass. Técnico 

% Ass. Operacional 
% Outra 

Vínculo 
% Efetivo 

% C.T Indeterminado 
% Contrato a Termo 

% Outro 

Tempo de Serviço Na 
Unidade 

%1-10 Anos 
% 11-20 Anos 
%21-30 Anos 
% 31-43 Anos 

Tempo de Serviço Total 
%1-10 Anos 

% 11-20 Anos 
%21-30 Anos 
% 31-47 Anos 

 
 

 

FIGURA 4.40 – Correlação dos scores médios entre os fatores da criatividade e as variáveis da 
caracterização das equipas. 

Legenda: 
                                 Correlação significativa 
       Correlação não significativa 
Vermelho: efeito negativo 
Verde: efeito positivo 
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QUADRO 4.55 – Correlação de Spearman entre os fatores da criatividade e as variáveis da 
caracterização das equipas. 

VARIÁVEIS Novidade (n=159) Utilidade (n=159) 

Dispersão Geográfica Rhó = -0,069; p = 0,386 ns Rhó = +0,009; p = 0,907 ns 

Tamanho da Equipa Rhó = -0,074; p = 0,355 ns Rhó = -0,026; p = 0,742 ns 

Sexo % de Masculinidade Rhó = +0,028; p = 0,730 ns Rhó = +0,027; p = 0,736 ns 

Idade 

% 18-30 Anos Rhó = -0,014; p = 0,860 ns Rhó = -0,064; p = 0,421 ns 

% 31 – 40 Anos Rhó = -0,057; p = 0,473 ns Rhó = +0,000; p = 1,000 ns 

% 41 – 50 Anos Rhó = +0,097; p = 0,226 ns Rhó = +0,104; p = 0,192 ns 

% 51 – 60 Anos Rhó = +0,001; p = 0,994 ns Rhó = -0,019; p = 0,811 ns 

% 61 – 72 Anos Rhó = -0,217; p = 0,006 ** Rhó = -0,098; p = 0,217 ns 

Formação 
Académica 

% 1º Ciclo Rhó = -0,134; p = 0,093 ns Rhó = -0,170; p = 0,032 * 
% 2º e 3º Ciclo Rhó = -0,105; p = 0,186 ns Rhó = -0,185; p = 0,020 * 
% Secundário Rhó = -0,233; p = 0,003 ** Rhó = -0,315; p < 0,001 *** 
% Licenciatura Rhó = +0,266; p = 0,001 ** Rhó = +0,311; p < 0,001 ** 
% Mestrado Rhó = -0,046; p = 0,568 ns Rhó = +0,028; p = 0,728 ns 

% Doutoramento Rhó = -0,019; p = 0,817 ns Rhó = +0,063; p = 0,431 ns 

Função 
Desempenhada 

% Médico Rhó = +0,051; p = 0,522 ns Rhó = +0,143; p = 0,072 ns 

% Tec. Superior Rhó = +0,003; p = 0,968 ns Rhó = +0,012; p = 0,880 ns 

% Tec. Diag e Terapêutica Rhó = -0,100; p = 0,211 ns Rhó = -0,087; p = 0,274 ns 

% Enfermeiro Rhó = +0,204; p = 0,010 * Rhó = +0,232; p = 0,003 ** 
% Ass. Técnico Rhó = -0,145; p = 0,069 ns Rhó = -0,121; p = 0,130 ns 

% Ass Operacional Rhó = -0,097; p = 0,225 ns Rhó = -0,202; p = 0,011 * 
% Outra Rhó = -0,071; p = 0,371 ns Rhó = -0,035; p = 0,663 ns 

Vínculo 

% Efetivo Rhó = +0,073; p = 0,362 ns Rhó = +0,060; p = 0,452 ns 

% C.T Indeterminado Rhó = -0,082; p = 0,305 ns Rhó = -0,040; p = 0,619 ns 

% Contrato a Termo Rhó = -0,018; p = 0,821 ns Rhó = -0,028; p = 0,724 ns 

% Outro Rhó = -0,044; p = 0,578 ns Rhó = -0,039; p = 0,621 ns 

Tempo de 
Serviço Na 
Unidade 

%1-10 Anos  Rhó = -0,107; p = 0,178 ns Rhó = -0,147; p = 0,065 ns 

% 11-20 Anos  Rhó = +0,088; p = 0,271 ns Rhó = +0,069; p = 0,387 ns 

%21-30 Anos  Rhó = +0,082; p = 0,302 ns Rhó = +0,137; p = 0,086 ns 

% 31-43 Anos  Rhó = -0,106; p = 0,182 ns Rhó = -0,105; p = 0,186 ns 

Tempo de 
Serviço Total 

%1-10 Anos  Rhó = -0,119; p = 0,136 ns Rhó = -0,116; p = 0,145 ns 

% 11-20 Anos  Rhó = +0,015; p = 0,846 ns Rhó = +0,050; p = 0,531 ns 

%21-30 Anos  Rhó = +0,141; p = 0,076 ns Rhó = +0,130; p = 0,130 ns 

% 31-47 Anos  Rhó = -0,085; p = 0,286 ns Rhó = -0,072; p = 0,370 ns 

Aplicando o teste de correlação de Spearman entre as variáveis da caracterização 

das equipas e os scores dos fatores da escala de criatividade (Rhó = -0,069; p = 0,386ns 

e Rhó = +0,009; p = 0,907 ns) concluímos que não existe uma correlação significativa 

entre a novidade/utilidade e o número de instituições por onde se dispersam as equipas, 

apesar da novidade diminuir com o aumento dos locais por onde se dispersa a equipa. 

No que diz respeito ao tamanho da equipa (Rhó = -0,074; p = 0,355 ns; Rhó = -

0,026; p = 0,742 ns) existe uma ligeira influência do aumento da equipa na redução quer 
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da novidade e utilidade dos colaboradores; no entanto, não encontramos efeitos 

significativos.  

Quanto a proporção de indivíduos do sexo masculino dentro das equipas (Rhó = 

+0,028; p = 0,730 ns e Rhó = +0,027; p = 0,736 ns) não encontramos uma correlação 

significativa quer com a novidade, quer com a utilidade.  

No que diz respeito a efeito da idade na novidade e utilidade, verificamos que 

existe uma configuração em forma de U invertido, traduzindo-se correlação inversa e 

consequente menor intensidade inovadora e utilizadora em equipas com idades 

maioritariamente inferiores a 40 anos e em equipas com idades maiores de 51 anos; 

havendo uma correlação inversamente significativa entre o fator novidade e as equipas 

com idades maioritariamente entre 61 e 72 anos.  

Em relação a formação académica, encontramos uma correlação 

maioritariamente significativa em equipas com formação não superior de sentido 

inverso ou negativo com as dimensões de novidade e utilidade, e uma correlação 

diretamente significativa entre equipas tendencialmente licenciadas (Rhó = +0,266; p = 

0,001 ** e Rhó = +0,311; p<0,001 **) e a dimensão de novidade e utilidade, 

significando que quanto maior a proporção de elementos com estudos superiores, maior 

o seu nível de novidade e utilidade.  

Considerando o efeito da função desempenhada nos dois fatores de criatividade 

verificamos que as funções de médico, técnico superior e enfermeiros são funções mais 

criativas tanto no fator novidade e no fator utilidade, sendo as correlações diretamente 

significativas para a função de enfermeiro (Rhó = +0,204; p = 0,010 * e Rhó = +0,232; 

p = 0,003 **). As restantes funções apresentam correlações inversas para com a 

novidade e utilidade, sendo significativa para o par de variáveis utilidade/assistente 

operacional (Rhó = -0,202; p = 0,011 *). 

No que diz respeito ao tipo de vínculo em relação à unidade de saúde, é de 

destacar que apesar de não haver correlações significativas em nenhuma tipologia de 

vínculo, existe uma tendência clara para as equipas com membros maioritariamente 

efetivos terem maior propensão para a criatividade, tanto na dimensão novidade como 

na dimensão utilidade; tendo as equipas com outras tipologias que não a efetiva maior 

aversão à criatividade. 
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Em relação ao tempo de serviço, tanto no serviço como na instituição; não existe 

uma correlação significativa com as duas dimensões de criatividade, havendo uma 

tendência para novidade e utilidade em equipas com tempo de serviço compreendido 

entre 11 e 30 anos de serviço.  

4.1.6 Análise de Clusters da relação entre os fatores da criatividade e os factores da LA, 

LE, LT, IE e PsyCap 

O agrupamento/classificação das equipas foi efectuado com uma análise de 

clusters hierárquica com o método Ward usando a distância euclidiana quadrada como 

medida de dissemelhança entre as equipas. Para escolher o número de clusters a reter, 

usamos o coeficiente de determinação de R-Quadrado; tendo escolhido o menor número 

de clusters que reteve uma fracção óptima da variância total. Desta forma, retivemos 5 

clusters cuja configuração explica 37,7% da variância total (vide Figura 4.41). 

 

 

FIGURA 4.41 – Coeficiente de determinação R-Quadrado e distância entre clusters. 
 

A análise dos clusters sobre as distâncias euclidianas quadradas entre sujeitos 

com o método de agregação Ward permitiu obter o dendograma explanado na Figura 

4.42. Com base no critério de R-Quadrado foram retidos 5 clusters ou conglomerados, 

que explicam 37,7% (R2=0,377) da variância total. 
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FIGURA 4.42 – Dendograma da análise de clusters com o método Ward com medida de dissemelhança 
da distância euclidiana quadrado segundo o número de clusters a reter. 

 

O cluster 1 é formado por 42 equipas, correspondendo a 26,4% do total de 

equipas. O cluster 2 é formado por 43 equipas, correspondendo a 27,0% do total de 

equipas. Os clusters 3 e 4 correspondem a 11 e 17 equipas, correspondendo a 6,9 e 

10,7% do total de equipas. O cluster 5 é formado por 46 equipas, correspondendo a 

28,9% do total de equipas (vide Quadro 4.56), cujos testes de hipóteses usados foram o 

teste de independência do Qui-Quadrado (χ2) e o teste F das ANOVA30. 

O cluster 1 caracteriza-se por scores elevados nas duas dimensões da 

criatividade, mas com menores valores que o cluster 4, valores intermédios em quase 

todas as dimensões; mas com menores scores na dimensão SC_IEL_F2 “compreensão 

das emoções próprias”, SC_IEL_F4 “auto encorajamento”, SC_IEL_F5 “compreensão 

das emocções dos outros” e SC_PCL_F1 “autoeficácias” dos lideres e menores scores 

na dimensão SC_PCL_F4 “resiliência” dos colaboradores, denominando-se a este 

cluster “equipas criatividade média alta” e correspondendo a 26,4% das equipas. 

                                                 
30  O teste F da ANOVA serve para comparar a média em três ou mais grupos quando a distribuição da 

variável dependente apresenta uma configuração normal. Caso contrário, recomenda-se o teste de 
Kruskal-Wallis (vide Marôco, 2007; Pestana & Gageiro, 2008). 
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QUADRO 4.56 – Comparação das variáveis em função dos clusters. 

Variável/Cluster Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Teste de hipóteses 

SC_CRIAT_F1 3,73 3,60 3,36♣ 3,99♥ 3,70 χ2=4,963; p=0,291ns 
SC_CRIAT_F2 4,04 3,63♣ 3,65 4,10♥ 3,79 χ2=4,584; p=0,333 ns 

SC_LA_F1 3,88 3,45 2,43♣ 4,17♥ 2,93 F=120,129; P<0,001*** 

SC_LA_F2 4,10 3,66 2,65♣ 4,45♥ 3,25 F=80,284; P<0,001*** 

SC_LA_F3 4,03 3,58 2,48♣ 4,27♥ 3,06 F=93,979; P<0,001*** 

SC_LA_F4 3,37 3,05 2,13♣ 3,64♥ 2,56 F=83,142; P<0,001*** 

SC_LT_F1 4,38 3,81 2,16♣ 4,95♥ 3,21 F=119,108; P<0,001*** 

SC_LT_F2 4,83 4,06 2,32♣ 5,05♥ 3,45 F=127,465; P<0,001*** 

SC_LT_F3 4,84 4,03 2,36♣ 4,98♥ 3,48 F=119,683; P<0,001*** 

SC_LT_F4 4,69 4,07 2,56♣ 5,12♥ 3,56 F=95,333; P<0,001*** 

SC_LT_F5 4,68 3,99 2,22♣ 5,08♥ 3,38 F=127,225; P<0,001*** 

SC_LT_F6 4,51 3,82 2,35♣ 4,84♥ 3,26 F=114,686; P<0,001*** 

SC_LE_F1 5,71 4,89 2,89♣ 6,22♥ 4,21 F=103,624; P<0,001*** 

SC_LE_F2 5,77 5,06 3,00♣ 6,39♥ 4,33 F=95,158; P<0,001*** 

SC_LE_F3 5,46 4,81 2,79♣ 5,95♥ 4,02 χ2=119,499; p<0,001*** 
SC_IEL_F1 2,70 2,62 1,89♣ 1,58♣ 2,50 χ2=17,159; p=0,002** 

SC_IEL_F2 5,11♣ 5,69 5,27 6,27♥ 5,36 χ2=23,281; p<0,001*** 
SC_IEL_F3 5,14 5,39♥ 5,28 5,35 5,43 χ2=2,707; p=0,608ns 

SC_IEL_F4 5,51♣ 6,19 5,72 6,43♥ 5,85 χ2=25,107; p<0,001*** 

SC_IEL_F5 4,78♣ 5,32 5,00 5,66♥ 5,12 χ2=18,837; p=0,001** 
SC_IEL_F6 2,84 2,42 3,56♥ 2,41♣ 2,84 χ2=9,802; p=0,044* 

SC_PCL_F1 3,60♣ 3,77 3,61 4,39♥ 3,83 χ2=31,742; p<0,001*** 
SC_PCL_F2 4,02 4,17 3,71♣ 4,81♥ 4,21 χ2=33,727; p<0,001*** 

SC_PCL_F3 3,86 4,18 3,48♣ 4,47♥ 3,92 χ2=23,564; p<0,001*** 
SC_PCL_F4 3,76 3,84 3,53♣ 3,91♥ 3,94 χ2=5,227; p=0,227ns 

SC_IEE_F1 2,62 2,70 2,57 2,12♣ 2,50♣ F=1,992; P=0,098ns 

SC_IEE_F2 5,51 5,47 5,13♣ 5,57♥ 5,27 F=2,841; P=0,026* 

SC_IEE_F3 5,15 5,07 4,78♣ 5,43♥ 5,09 F=2,167; P=0,075ns 

SC_IEE_F4 5,99 5,80 5,60♣ 6,13♥ 5,61 F=5,969; P<0,001*** 

SC_IEE_F5 5,03 5,01 4,86♣ 5,32♥ 4,91 F=2,990; P=0,021* 

SC_IEE_F6 2,99 3,02♥ 2,78 2,74♣ 2,92 F=0,810; P=0,520ns 

SC_PCE_F1 3,77 3,65 3,59 3,84♥ 3,54♣ χ2=22,370; p<0,001*** 
SC_PCE_F2 4,16 4,08 4,03♣ 4,39♥ 3,99 χ2=19,955; p=0,001** 

SC_PCE_F3 4,09 3,98 3,62♣ 4,16♥ 3,85 χ2=27,096; p<0,001*** 
SC_PCE_F4 3,82♥ 3,76 3,51♣ 3,82♥ 3,62 χ2=13,685; p=0,008** 

♣ - Menor média; ♥- Maior média 

 

O cluster 2 caracteriza-se por menor score na dimensão “utilidade”, valores 

intermédios em quase todas as dimensões; mas maiores scores a dimensão SC_IEL_F3 

“empatia” dos líderes e maior score na dimensão SC_IEE_F6 “auto controlo” das 
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equipas, denominando-se a este cluster “equipas com menor utilidade” e 

correspondendo a 27,0% das equipas.  

O cluster 3 caracteriza-se por menor score na dimensão “novidade”, por menor 

scores em quase todas as dimensões das escalas de LA, LE, LT, IE e PsyCap dos 

líderes, menores scores na IE e PsyCap dos colaboradores, salvo no factor SC_IEL_F6 

“auto-controlo” dos líderes com os menores scores, denominando-se a este cluster 

“equipas com menor novidade” e correspondendo a 6,9% das equipas.  

O cluster 4 caracteriza-se por maior criatividade nas suas duas dimensões, por 

maiores scores em quase todas as dimensões das escalas de l LA, LE, LT, IE e PsyCap 

dos lideres, maiores scores na IE e PsyCap dos colaboradores, salvo nos factores 

SC_IE_F1 “sensibilidade emocional” e SC_IE_F6 “auto-controlo” com os menores 

scores tanto para os líderes como para os colaboradores, denominando-se a este cluster 

“equipas criatividade elevada” e correspondendo a 10,7% das equipas.  

O cluster 5 caracteriza-se por scores intermédios nas duas dimensões da 

criatividade,valores intermédios em quase todas as dimensões, mas menor score nas 

dimesões SC_IEE_F1 “sensibilidade emocional” e SC_PCE_F1 “auto-eficácia” dos 

colaboradores; denominando-se a este cluster “equipas criatividade intermédia”  e 

correspondendo a 28,9% das equipas. 

4.1.7 Análise de Clusters entre os fatores da criatividade e a caracterização das equipas 

Para o estudo da relação entre as variáveis da caracterização da amostra por 

equipas e os 5 clusters de criatividade, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis31 e o teste 

de Qui-Quadrado (χ2) simulação Monte Carlo (vide Quadro 4.57), que permitiram 

verificar que o perfil dos clusters obtém diferenças significativas e discrinatórias para as 

variáveis dispersão geográfica das equipas (χ2=10,886; gl=4; p=0,028* (#) eχ2=11,550; 

gl=4; p=0,021*), tipologia de função desempenhada (equipas 

uniprofissionais/multiprofissionais) (χ2=4,618; gl=4; p=0,058#(MC)) e tipologia de 

vínculo (χ2=24,216; gl=12; p=0,044*(MC); não tendo as restantes variáveis influencias 

significativas. 

                                                 
31  Teste de Kruskal-Wallis é aplicado a variáveis de nível pelo menos ordinal e é também uma 

alternativa ao One-Way-Anova. Este teste usa-se para testar a hipótese de igualdade no que se refere a 
um parâmetro de localização de três ou mais amostras; nota:  p<0,05*, p<0,01** e p<0,001*** (vide 
Marôco, 2007; Pestana & Gageiro, 2008). 
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QUADRO 4.57 – Comparação das variáveis da caracterização das equipas em função dos clusters. 

Variável/Cluster 
Cluster 1 
(n=42/ 
26,4%) 

Cluster 2 
(n=43/ 
27,0%) 

Cluster 3 
(n=11/ 
6,9%) 

Cluster 4 
(n=17/ 
10,7%) 

Cluster 5 
(n=46/ 
28,9%) 

Teste de hipóteses 

Tamanho Equipa* 7,8±4,5 10,1±8,8 8,4±3,6 8,4±5,1 9,2±5,2 
χ2=2,932; g.l.=4; 

p=0,569ns (♥) 
Micro Equipa 3(27,3%) 2(18,2%) 1(9,1%) 2(18,2%) 3(27,3%) 

χ2=9,159; g.l.=12; 
p=0,296ns 

(MC) 

Pequena Equipa 21(35,0%) 15(25,0%) 2(3,3%) 5(8,3%) 17(28,3%) 
Média Equipa 10(16,4%) 20(32,8%) 6(9,8%) 8(13,1%) 17(27,9%) 
Grande Equipa 8(29,6%) 6(22,2%) 2(7,4%) 2(7,4%) 9(33,3%) 

Dispersão Geo.* 1,0±0,3 2,1±3,0 1,5±0,7 1,3±1,0 2,0±3,1 
χ2=10,886; g.l.=4; 

p=0,028* (♥) 
Única Instituição 41(31,1%) 33(25,0%) 7(5,3%) 15(11,4%) 36(27,3%) 

χ2=11,550; g.l.=4; 
p=0,021* 

Várias 
Instituições 

1(3,7%) 10(37,0%) 4(14,8%) 2(7,4%) 10(37,0%) 

Só Femininas 18(33,3%) 12(22,2%) 2(3,7%) 4(7,4%) 18(33,3%) 

χ2=11,281; g.l.=16; 
p=0,253ns 

(MC) 

Tend. Femininas 17(26,6%) 19(29,7%) 6(9,4%) 6(9,4%) 16(25,0%) 
Equilibradas 4(16,7%) 7(29,2%) 2(8,3%) 3(12,5%) 8(33,3%) 
Tend. Masculinas 2(16,7%) 4(33,3%) 0(0,0%) 3(25,0%) 3(25,0%) 
Só Masculinas 1(20,0%) 1(20,0%) 1(20,0%) 1(20,0%) 1(20,0%) 

Idade Média 43,3±6,5 42,6±6,3 46,0±3,5 43,5±6,5 44,1±6,9 
χ2=3,787; g.l.=4; 

p=0,436ns (♥) 

Cluster_ID6 8(32,0%) 5(20,0%) 3(12,0%) 1(4,0%) 8(32,0%) 

χ2=17,971; g.l.=20; 
p=0,412ns 

(MC) 

Cluster_ID5 4(40,0%) 1(10,0%) 0(0,0%) 1(10,0%) 4(40,0%) 

Cluster_ID2 14(30,4%) 14(30,4%) 2(4,3%) 3(6,5%) 13(28,3%) 

Cluster_ID4 2(18,2%) 3(27,3%) 1(9,1%) 1(9,1%) 4(36,4%) 

Cluster_ID1 4(14,3%) 9(32,1%) 0(0,0%) 6(21,4%) 9(32,1%) 

Cluster_ID3 10(25,6%) 11(28,2%) 5(12,8%) 5(12,8%) 8(20,5%) 

Eq.UniProf. 40(29,2%) 36(26,3%) 9(6,6%) 15(10,9%) 37(27,0%) χ2=4,618; g.l.=4; 
p=0,058# 

(MC) 
Eq. MultiProf. 2(9,1%) 7(31,8%) 2(9,1%) 2(9,1%) 9(40,9%) 

Cluster_FAC1 19(39,6%) 9(18,8%) 2(4,2%) 8(16,7%) 10(20,8%)  

χ2=12,284; g.l.=8; 
p=0,146ns 

(MC) 

Cluster_FAC2 18(21,2%) 25(29,4%) 6(7,1%) 8(9,4%) 28(32,9%) 

Cluster_FAC3 5(19,2%) 9(34,6%) 3(11,5%) 1(3,8%) 8(30,8%) 

Cluster_VIN1 7(41,2%) 3(17,6%) 0(0,0%) 3(17,6%) 4(23,5%) 
χ2=24,216; g.l.=12; 

p=0,044* 
(MC) 

Cluster_VIN2 13(25,5%) 14(27,5%) 8(15,7%) 4(7,8%) 12(23,5%) 
Cluster_VIN3 7(23,3%) 14(46,7%) 2(6,7%) 2(6,7%) 5(16,7%) 
Cluster_VIN4 15(24,6%) 12(19,7%) 1(1,6%) 8(13,1%) 25(41,0%) 

TempServUnidad 14,6±5,3 13,6±6,3 16,3±4,1 15,4±6,6 15,1±5,3 
χ2=3,957; g.l.=4; 

p=0,412ns (♥) 

TempServTotal 19,0±6,0 17,5±6,4 21,0±4,4 19,5±6,8 19,7±6,0 
χ2=4,513; g.l.=4; 

p=0,341ns (♥) 
Cluster_TS1 14(28,6%) 13(26,5%) 3(6,1%) 7(14,3%) 12(24,5%) 

χ2=19,129; g.l.=12; 
p=0,329ns 

(MC) 

Cluster_TS2 3(11,1%) 6(22,2%) 2(7,4%) 3(11,1%) 13(48,1%) 
Cluster_TS3 14(31,1%) 17(37,8%) 0(0,0%) 4(8,9%) 10(22,2%) 
Cluster_TS4 11(28,9%) 7(18,4%) 6(15,8%) 3(7,9%) 11(28,9%) 

♥ Teste de Kruskal-Wallis; MC  Teste Qui-Quadrado simulação Monte Carlo; 
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Assim, o cluster 1 “equipas com criatividade média alta” está associado a 

equipas que apenas se dispersam numa única unidade de saúde e cujas equipas são 

uniprofissionais, mas com um vinculo à organização é sobretudo de outro tipo que não 

efectivo, contrato a tempo indeterminado ou a termo. O cluster 2 e 3 “equipas com 

menor utilidade” e “equipas com menor novidade”, respectivamente, estão associadas a 

equipas que se dispersam em várias unidades de saúde, equipas multiprofissionias e 

cujo vinculo é sobretudo efectivo e de contrato a termo certo para o cluster 2 e 

sobretudo efectivo para o cluster 3. O cluster 4 “equipas com criatividade elevada” está 

associado a equipas que se dispersam numa única unidade de saúde, cujas equipas são 

uniprofissionais e com vínculo por tempo indeterminado ou “outro” tipo de vínculo à 

organização. 

Como forma melhorar a caracterização dos clusters de criatividade no que diz 

respeito as variáveis de caracterização da amostra por equipas sob o seu olhar 

multidimensional, recorremos à análise de correspondência múltipla (ACM), tendo-se 

extraído duas dimensões que explicam separadamente 10,13% e 8,30% e conjuntamente 

18,42% da variabilidade total dos dados, como expomos na Figura 4.43. 

 

 

FIGURA 4.43 – Análise de correspondências múltiplas dos perfis da caracterização das equipas de 
clusters de criatividade. 
 

Pela observação dos quadrantes do lado esquerdo, vemos que as equipas de 

criatividade elevada e equipas de criatividade média alta se distinguem das outras 

equipas, por terem um tamanho de equipa médio no máximo, são equipas uni-
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profissionais, cuja equipa se dispersa numa única instituição, com vínculo de contrato 

indeterminado, com equipas só femininas ou só masculinas, com idades mistas e tempo 

de serviço intermédio ou elevado. Ao inverso as equipas com criatividade intermédia, 

ou menor de utilidade ou novidade, são equipas que se dispersão por várias instituições, 

são equipas multiprofissionais, com formação heterogénea, equilibradas em termos de 

género e de vínculo efetivo. 
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5.1. DISCUSSÃO, CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

“A verdade é que nenhum fator isolado torna uma empresa 

admirável, mas se tivéssemos de escolher aquele que faz maior 

diferença, escolheríamos a liderança.” 

Dubrin (2006: 264) 

 

A revisão da literatura que esteve na base deste trabalho de investigação centra-

se em seis principais temáticas, que devido à sua complexidade têm assumido uma 

importância cada vez maior e mais diversificada. Inicialmente abordou-se a liderança na 

ótica da sua dinâmica no processo organizacional, focando a investigação desta temática 

inicialmente, no conhecimento da relação da liderança transformacional, da liderança 

ética, da inteligência emocional e do capital psicológico positivo, como fatores 

antecedentes de liderança autêntica. Ainda nesta temática, abordamos também, a 

liderança autêntica nas suas dimensões e aspetos comportamentais, como sendo um 

elemento desencadeador de um clima organizacional positivo e altamente propenso ao 

despertar da criatividade dos colaboradores/das equipas; a inteligência emocional e o 

capital psicológico positivo de inquestionável e perene valor, aduzindo argumentos e 

advogando a relevância destas para a eficácia da liderança, explanando as competências 

emocionais e psicológicas tendencialmente mais relevantes nos líderes e colaboradores, 

também, nas suas dimensões e medidas como elementos sine qua non no 

comportamento de atuação dos líderes e dos colaboradores/das equipas; e por fim, a 

criatividade nos seus fatores potencialmente conducentes. A partir deste ponto 

formulou-se a questão principal de investigação, à qual se pretende dar resposta:  

Será que os comportamentos de liderança (autêntica) provocam nos 

colaboradores, nas equipas efeitos que traduzam resultados ao nível da sua 

criatividade, seja diretamente, seja através da mediação da inteligência 

emocional e/ou do capital psicológico positivo? 

Então, qualquer organização que aspire ao sucesso carece necessariamente de 

desenvolver competências e aptidões de liderança. Com esta investigação pretende-se 

revelar o potencial da liderança autêntica e como esta predispõe os colaboradores a 
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evidenciar comportamentos que vão para além dos seus deveres formais, da própria 

organização. Parece então, incontornável que os líderes autênticos beneficiam o 

ambiente organizacional, tornando-o mais ético e humanizado, melhorando igualmente 

a performance individual através do fomento da criatividade dos colaboradores (Zhang 

& Bartol, 2010; Rego et al. 2012). 

É de todo útil às organizações atuais desenvolver líderes emocionalmente 

inteligentes e com um estado psicológico de desenvolvimento positivo, pois conseguem 

estimular/influenciar a criatividade dos seus colaboradores, criando um ambiente 

favorável ao trabalho, onde a criatividade é apoiada e encorajada, bem como, 

colaboradores emocionalmente inteligentes e com um estado psicológico de 

desenvolvimento positivo, pois estes desenvolvem o pensamento grupal, a coesão da 

equipa, importantes para a realização de tarefas ou resolução de problemas, com a 

importância maior de fundir sinergias para o alcançar dos objetivos da equipa e da 

organização (Anbarasan & Mehta, 2010; Newman et al., 2010; Correia et al., 2011). 

Parafraseando Zhou e George (2003:564) “ser capaz de compreender e gerir o 

afeto à volta da criatividade é uma capacidade importante para aqueles que se 

empenham nas atividades criativas e para aqueles que supervisionam o processo.” 

A criatividade e o desenvolvimento criativo começam a atingir maior 

importância na nossa sociedade devido às constantes mudanças causadas pela 

globalização e pela crescente competição entre as organizações. 

Sabemos, por exemplo, que a criatividade é importante para a inovação. Embora, 

estes conceitos estejam muitas vezes associados, a criatividade é distinta da inovação. 

Assim, a criatividade é um processo fundamentalmente individual, de carácter 

cognitivo-emocional, enquanto a inovação é um processo social, em que intervêm 

sobretudo fenómenos relativos à comunicação (Anderson et al., 2004) 

Sabendo que, o reforço da ‘positividade’ no contexto de trabalho está associado 

ao aumento de ganhos organizacionais e que a criatividade desempenha este papel 

importante nas organizações, torna-se imprescindível que se crie condições para o seu 

desenvolvimento. Culturas organizacionais onde se seguem normas igualitárias ou mais 

equidade, os efeitos de liderança também são mais fortes (Avolio et al., 2010). 

Em síntese, neste capítulo da investigação discutimos sobre os principais 

resultados obtidos e as suas implicações teóricas e práticas para a gestão, ressaltando a 
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importância da investigação para o enriquecimento da literatura no âmbito das temáticas 

retratadas e na sua interligação. Abordamos, também, as principais limitações da 

investigação e projetamos as sugestões para investigações futuras. 

Uma primeira grande conclusão a referir é que o estudo da relação entre a 

liderança autêntica e a criatividade dos colaboradores/das equipas medida por 

características de inteligência emocional e capital psicológico positivo quer de líderes 

quer de colaboradores é um tema atual, que se revela importante para a maioria das 

organizações, mas em relação ao qual ainda existe muito por descobrir. Este estudo é 

apenas uma primeira abordagem ao tema, pois a associação de todas estas temáticas em 

estudo, aplicado no setor da saúde e numa análise por equipas é inédito, sendo por isso 

uma mais-valia à investigação. Na realidade, a literatura consultada da especialidade 

não apresenta informação que permita confrontar os elementos, limitando-se a 

investigação em certa parte a emitir opiniões resultantes das análises efetuadas, uma vez 

que não podem ser confrontadas com outros estudos aplicados especificamente ao setor 

da saúde, dada a sua inexistência. Deste modo, as interceções podem assumir um 

carácter especulativo, não podendo de algum modo ser consideradas definitivas. 

Contudo, podem dar uma contribuição para futuras investigações. 

5.1.1 Discussão e conclusões 

O propósito desta análise e discussão dos resultados obtidos é de responder à 

questão de investigação colocada, e testar empiricamente as hipóteses formuladas, tendo 

em vista alcançar o objetivo pré-estabelecido e, desta forma, contribuir para o avanço do 

conhecimento científico. 

Numa análise mais pormenorizada em relação à caracterização da amostra 

onde estudamos o género, a idade, a formação académica, a função desempenhada, o 

vínculo à organização, o tempo de serviço na unidade de saúde e o tempo total de 

serviço, a unidade de saúde e a área de global de atuação, podem ser extraídas várias 

sínteses. 

Na nossa amostra de estudo obtivemos um rácio de 7,9 colaboradores por 

líder (159 líderes e 1258 colaboradores) a pare do rácio da população da ULSNE que é 

de 9,9 colaboradores por líder (177 líderes e 1756 colaboradores) sendo que as 

proporções da amostra são significativamente iguais às proporções da população, ou 
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seja, a investigação é representativa do universo populacional e as nossas conclusões 

bastante próximas do que será a realidade. 

Numa diferenciação em termos de tipologia de unidades de saúde constatamos 

que os rácios de colaboradores por líder são de 6,2 para os centros de saúde e de 8,8 

para as unidades hospitalares, concluindo deste modo que os centros de saúde são 

organizações que agregam menos colaboradores que as unidades hospitalares, daí o 

rácio ser menor, pelo exercício dos cuidados que prestam e diferenciação de funções 

que possuem em relação as unidades hospitalares, que na prática quer dizer que as 

equipas de trabalho são mais pequenas nos centros de saúde. Numa informação mais 

detalhada da distribuição de rácios colaboradores/líderes por unidade de saúde 

verificamos que os centros de saúde de Vimioso, de Freixo de Espada à Cinta e de 

Carrazeda de Ansiães são os que obtém um menor rácio estando esta informação 

diretamente ligada ao tamanho das unidades de saúde que por sua vez está relacionado 

com a população que serve. Este padrão demonstra o envelhecimento das populações e 

desertificação do interior, levando também à fusão de unidades de saúde e ao 

encerramento de certos serviços, como por exemplo, o serviço de atendimento 

permanente. Os rácios maiores são atribuídos às unidades hospitalares que 

empregam/necessitam de maior número de colaboradores e os centros de saúde das 

cidades de maior densidade populacional como é o caso dos centros de saúde Bragança 

– Santa Maria e o de Macedo de Cavaleiros. De uma forma holística as unidades de 

saúde onde o rácio da amostra foi superior à população é explicado pela taxa de resposta 

ser inferior ao esperado por parte dos líderes; inversamente, onde o rácio da amostra foi 

inferior à população é explicado pela taxa de respostas inferiores ao esperado por parte 

dos colaboradores. 

Na distribuição de rácios colaboradores/líderes por área de atuação global 

verificamos que a área da Administração é a que obtém um maior rácio acompanhando 

o mesmo comportamento que na população e isto deve-se a fusão entre os centros de 

saúde e a unidades hospitalares que constituem a ULSNE e pelo facto das unidades de 

saúde estarem dispersas geograficamente e os responsáveis terem um maior campo de 

responsabilidade. Os Cuidados Continuados também obtém um rácio elevado pelo 

serviço em si que prestam e que exige uma equipe multidisciplinar e um número de 

elementos quase igual ao número de utentes/doentes que serve, pela condição clínica em 
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que se encontram, que é de necessidade total. A área de Urgência, Emergência e 

Cuidados Intensivos necessita de equipas mais numerosas que os restantes serviços 

clínicos pela diversidade de atuações que presta e pela afluência que pode ter, que de 

certa forma pode ser ilimitada. O Apoio Clínico e Técnico e os Cuidados de Saúde 

Primários são as áreas que têm um menor rácio, compreendendo serviços 

complementares no apoio aos cuidados de saúde e atuando no campo da prevenção ou 

manutenção do estado clínico, daí serem equipas pequenas, mas com grande área 

geográfica de atuação, toda a ULSNE. As diferenças significativas que se observam em 

todas as áreas de atuação global deve-se ao facto de dermos obtido resposta de quase 

todos os líderes, sendo estas diferenças esperadas, pois a metodologia de recolha dos 

dados favorecia primeiramente a resposta do líder em prole da dos colaboradores, ou 

seja, só tendo a resposta do líder é que se avançava com a resposta dos colaboradores 

para se poder estudar a equipa, tendo assim, um impacto nos rácios da amostra, porque 

o garante era a resposta do líder e de pelo menos 50% dos colaboradores dessa equipa. 

Em relação ao género temos uma amostra de 72,5% de indivíduos do género 

feminino e de 27,5% do género masculino. Comparando o género com o cargo 

desempenhado verificamos que o sexo não é significativamente independente do cargo, 

sendo que, o género masculino tem maior propensão para ser líder e em ambas as 

tipologias de unidades de saúde. Isto é uma tendência ainda muito presente, mas errada 

pois deveria haver paridade de género na atribuição do cargo de líder, mas a figura 

masculina em muitos cargos ainda é associada a este género e assim tem prevalecido. 

No cargo de colaboradores verificamos que existem proporcionalmente mais 

colaboradores do género masculino nas unidades hospitalares do que nos centros de 

saúde, esta proporção pode dever ao facto de nos centros de saúde se exercerem funções 

tendencialmente diurnas e em dias úteis contrariamente à assistência 24 horas em 

contexto hospitalar, e assim os colaboradores do género feminino proporcionalmente 

estarem mais nos centros de saúde pela necessidade familiar, em que normalmente a 

responsabilidade doméstica, o cuidar da família e consequente acompanhamento da 

mesma estar associada a elas. 

Quanto à idade esta varia entre um mínimo de 18 anos e um máximo de 72 anos, 

constatando deste modo que temos indivíduos com idade superior à idade de reforma 

por necessidade de não existirem elementos para os substituírem (por exemplo, médicos 
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de determinadas especialidades e também em unidades de saúde de determinada área 

geográfica). Como é de esperar os líderes apresentam uma idade média superior à idade 

média dos colaboradores, pois um dos critérios da velha guarda era o fator idade, tempo 

de serviço/experiência, a pare do curriculum vitae que ditavam a atribuição deste cargo, 

tendo atualmente esta regra vindo a dissolver-se, pois com as atuais administrações as 

regras não seguem estes critérios, daí termos líderes logo deste os 31 anos. A maioria 

dos líderes centra-se entre os 41 e os 60 anos e esta tendência é transversal quer aos 

centros de saúde, quer às unidades hospitalares. 

Quanto à formação académica a grande maioria dos inquiridos (67,1%) 

possuem estudos superiores, pois a formação mínima é a licenciatura na grande maioria 

da diversidade de funções que existem nas unidades de saúde, acrescendo o facto atual, 

de muitos dos cargos de assistentes técnicos e operacionais estarem a ser ocupados por 

colaboradores licenciados das diversas áreas, quando para estas funções bastaria a 

formação a nível secundário ou menos. Atualmente os níveis de formação são uma 

variável muitas vezes justificativa para se ser líder, sendo que o grau de mestre ou 

doutor tem maior probabilidade de exercer este cargo. Um facto que também acresce o 

número de líderes com a formação mínima de licenciatura é o facto de os líderes de 

determinadas classes chefiarem outros de classes distintas (e.g. nos serviços clínicos das 

diferentes especialidades o líder de enfermagem é igualmente líder dos enfermeiros mas 

também dos assistentes operacionais desse serviço). 

Na função desempenhada o enfermeiro é a categoria modal de entre todas as 

classes que envolvem as unidades de saúde pela função e necessidades que exercem. Há 

uma associação entre o cargo de líder e a função desempenhada, sendo que os médicos, 

técnicos superiores e enfermeiros são os que têm maior probabilidade de o serem. Quer 

médicos, quer enfermeiros têm igual tendência de serem líderes quer seja em centros de 

saúde, quer seja em unidades hospitalares, ao passo que os assistentes técnicos têm 

maior tendência de o serem nos centros de saúde, porque nestas unidades de saúde ainda 

está muito presente que cada classe profissional tem o seu líder dessa mesma classe 

profissional e por existirem mais unidades de saúde desta tipologia no nosso universo 

populacional, separadas geograficamente, o que requer um líder desta classe em cada 

uma, sendo que a diferença em relação às unidades hospitalares, centra-se no números 

de elementos que constituem as equipas, que são menores nos centros de saúde; e os 
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técnicos superiores têm maior tendência de o serem nas unidades hospitalares, facto que 

se deve à presença desta categoria maioritariamente nestas unidades de saúde. 

No que concerne ao vínculo à organização a grande maioria tem um vínculo 

efetivo (quadro do Ministério da Saúde) ou por tempo indeterminado (quadro da 

organização – quadro mais estável atualmente) com cerca de 90%, prendendo-se esta 

percentagem com a responsabilidade em termos de código do trabalho, mas também, 

com a responsabilidade pública que tem o governo e estas organizações que são de cariz 

público para com os indivíduos da nação. Esta maior tendência de efetividade associada 

ao líder em comparação com os colaboradores é uma situação esperada, pois a função 

de líder exige de certa forma segurança e manutenção do cargo em termos de horizonte 

temporal. A função de líder dentro destas organizações de saúde em estudo protela-se 

temporalmente, salvo mau desempenho das funções, incapacidade de saúde ou um fator 

de outra ordem. O cargo de líder nestas unidades de saúde não tem mandato temporal 

com exceção dos elementos da Administração e alguns elementos colocados por estes 

em determinadas circunstâncias. A associação nos centros de saúde dos líderes à 

efetividade é maior que nas unidades hospitalares, prendendo-se esta situação ao facto 

de os centros de saúde terem sido agregados com os hospitais nesta organização em 

estudo, constituindo assim a ULSNE à relativamente pouco tempo, situação esta que já 

existia apenas com as três unidades hospitalares sob o conceito de Entidades Públicas 

Empresarias e na qual eles podem nomear o líder que quiserem sem respeitarem os 

requisitos necessários para se ser líder de acordo com a velha guarda, com referido 

anteriormente. Como a fusão dos centros de saúde com as unidades hospitalares se tinha 

dado à relativamente poucos anos em relação à investigação presente, foi evidente que 

nos centros de saúde houve uma maior contratação de novos elementos antes da fusão, 

pelas necessidades efetivas, mas também devido à mudança organizacional derivada 

desta fusão, nas suas várias reformas e pelo desconhecimento da realidade contratual da 

nova organização ULSNE. 

Em relação ao tempo de serviço na unidade de saúde conclui-se que há 40% 

dos profissionais com um tempo de exercício na unidade até 10 anos, o que representa 

que se reformaram muitos profissionais nestes últimos tempos, criando vagas de 

trabalho, dando entrada a alguns elementos novos. Como é esperado o tempo de serviço 

na unidade de saúde é superior nos líderes em relação aos colaboradores, pois 
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normalmente os que exercem o cargo de líder têm mais experiência e em especial no 

serviço e na unidade onde desempenham funções, não havendo diferenças em termos de 

tipologia de unidade de saúde. 

Em relação ao tempo total de serviço, comparando a percentagem de 

indivíduos com menos de 10 anos de tempo total de serviço com a mesma percentagem 

de tempo de serviço na unidade (21,7% contra 40,0%) significa que 18,3% dos 

profissionais que estão atualmente no serviço são oriundos de outros serviços ou outras 

unidades de saúde, que na prática quer dizer que há uma certa rotatividade neste setor da 

saúde. Como é esperado o tempo total de serviço é superior nos líderes em relação aos 

colaboradores, pois normalmente os que exercem o cargo de líder têm mais experiência, 

sendo um dos critérios de escolha para este cargo. Na prática não há diferenças em 

termos de tipologia de unidade de saúde, para se ser líder é preciso esperar o mesmo 

tempo quer seja em centros de saúde, quer seja em unidades hospitalares. 

No que diz respeito às unidades de saúde constata-se que a estrutura de 

formação das equipas segue as mesmas normas independentemente da tipologia de 

unidade de saúde. Existe normalmente um líder por cada classe profissional e em cada 

unidade de saúde separada geograficamente, e não havendo nenhuma unidade de saúde 

que tenha mais líderes do que o esperado. 

Numa análise global das áreas de atuação verificamos que os cuidados 

hospitalares são efetivamente a área que mais necessita de recursos humanos, pelas 

necessidades do seu campo de atuação, diversidade, volume de trabalho e maior serviço 

que prestam em relação às outras áreas. Também pelo serviço que prestam o apoio 

clínico e técnico é das áreas que tem menor peso a pare dos cuidados continuados que é 

uma área com pequena lotação, em proporção com as restantes áreas. A atribuição de 

líderes pela diferentes áreas de atuação não influência esta distribuição, ou seja, os 

líderes estão distribuídos/adequados às necessidade/funções/classes. 

Em síntese, o género, a idade, a função desempenhada, o vínculo à organização, 

o tempo de serviço na unidade de saúde e o tempo total de serviço influenciam a 

probabilidade de exercer um cargo de líder, quer seja em centros de saúde, quer seja em 

unidades hospitalares; a formação académica apenas influência a probabilidade de ser 

líder nas unidades hospitalares; por sua vez, a unidade de saúde e a área de atuação não 

influência a probabilidade de exercer um cargo de líder. Em termos de tipologia de 
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unidade de saúde as diferenças entre centros de saúde e unidades hospitalares são 

influenciadas pela formação académica, função desempenhada e área de atuação, quer 

em colaboradores, quer em líderes; são influenciadas pelo género e pelo vínculo à 

organização os colaboradores e profissionais em geral; o tempo de serviço na unidade 

de saúde apenas influência os profissionais em geral; por fim não há diferenças entre 

centros de saúde e unidades hospitalares no que diz respeito à idade e ao tempo total de 

serviço. 

Numa visão sinóptica das variáveis da caracterização da amostra vemos que elas 

se agrupam em quatro grupos como podemos verificar pela análise de 

correspondências múltiplas e na qual se extraiu as seguintes conclusões: (1) 

profissionais com menos de 40 anos, maioritariamente do género feminino, com um 

vínculo à organização não efetivo, tendo um tempo de serviço na instituição e total 

inferior a 11 anos e exercendo sobretudo funções de técnicos superiores na área de 

apoio clínico e técnico, sobretudo no cargo de colaborador; (2) profissionais com menos 

de 40 anos, maioritariamente do género feminino, com formação de licenciatura e 

mestrado, e vínculo com a instituição não efetivo, tendo um tempo de serviço total de 

11 a 20 anos, a exercer funções sobretudo numa unidade hospitalar, desempenhando 

funções de enfermeiro, técnico de diagnóstico e terapêutica, nas áreas de urgência, 

emergência e cuidados intensivos e cuidados hospitalares, sobretudo no cargo de 

colaborador; (3) profissionais efetivos com idades compreendidas entre 41 e 60 anos, 

com tempo de serviço na unidade entre 21 e 30 anos e um tempo de serviço total entre 

21 e 47 anos, sobretudo médicos, a exercer funções na área dos cuidados continuados e 

na administração, com destaque para formação em doutoramento e exercendo 

maioritariamente o cargo de líder; e (4) profissionais preponderantemente líderes do 

género masculino, cujo tempo de serviço na unidade de saúde está compreendido entre 

31 e 43 anos, exercendo funções de assistente operacional e assistente técnico nas áreas 

de cuidados de saúde primários e de apoio á gestão e logística sobretudo em centros de 

saúde. 

Para avaliar a significância das características da caracterização da amostra e 

expectativas da probabilidade de exercer o cargo de líder recorreu-se à análise de 

regressão logística para classificar os sujeitos amostrados, tendo-se observado uma 

percentagem de classificação correta de 89,9% e com uma boa capacidade discriminante 
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e significativa ajustando um modelo estatisticamente significativo para as variáveis: 

género, tempo total de serviço, área de atuação global, formação académica, tipo de 

vínculo à organização e função desempenhada. Foram excluídas do modelo as 

variáveis: idade, tempo de serviço na unidade de saúde e tipologia de unidades de 

saúde, porque não contribuíam significativamente para o modelo. 

Obtiveram-se os seguintes resultados para o modelo ajustado: no que diz 

respeito ao género os profissionais da ULSNE do sexo feminino tem 2,57 vezes maior 

probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando comparados com os profissionais 

do sexo masculino; em relação ao tempo total de serviço a probabilidade de exercer o 

cargo de líder aumenta exponencialmente com o tempo total de serviço, aumentando o 

rácio de probabilidade de ser líder relativamente ao de ser colaborador em 12,8% por 

cada aumento de um ano de tempo total de serviço; quanto a área de atuação global, os 

profissionais que trabalham na área da administração tem 5,24 vezes maior 

probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando comparados com os profissionais 

que trabalham na área de apoio á gestão e logística; os profissionais que trabalham na 

área de cuidados de saúde primários tem 3,53 vezes maior probabilidade de exercer o 

cargo de líder, quando comparados com os profissionais que trabalham na área de apoio 

á gestão de logística; por fim, os profissionais que trabalham na área de apoio clínico e 

técnico tem 3,70 vezes maior probabilidade de exercer o cargo de líder, quando 

comparados com os profissionais que trabalham na área de apoio á gestão de logística; 

quanto a formação académica, os profissionais que possuem uma formação académica 

de 1º, 2º ou 3º ciclo tem 333 vezes maior probabilidade de não exercer o cargo de líder, 

quando comparados com os profissionais que uma formação académica ao nível de 

mestrado ou doutoramento; os profissionais que possuem uma formação académica ao 

nível do secundário tem 20,8 vezes maior probabilidade de não exercer o cargo de líder, 

quando comparados com os profissionais que uma formação académica ao nível de 

mestrado ou doutoramento; por fim, os profissionais que possuem uma formação 

académica ao nível da licenciatura têm 4,52 vezes maior probabilidade de não exercer o 

cargo de líder, quando comparados com os profissionais que têm uma formação 

académica ao nível de mestrado ou doutoramento; no âmbito do tipo de vínculo com a 

organização, os profissionais que possuem um vínculo efetivo com a organização tem 

2,82 vezes maior probabilidade de exercer o cargo de líder, quando comparados com os 
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profissionais que possuem um contrato a termo com a organização; no que diz respeito 

a função desempenhada, os profissionais que são médico tem 4,95 vezes maior 

probabilidade de não exercer o cargo de líder, quando comparados com os profissionais 

que são assistentes operacionais ou outra função desempenhada que não as 

especificadas. 

Numa análise mais aprofundada e nunca efetuada em relação à caracterização 

da amostra por equipas analisamos o perfil das 159 equipas de líder/colaboradores em 

estudo focando-nos: na dispersão geográfica da equipa e no número de unidades de 

saúde associadas à equipa; no tamanho da equipa; na proporção de masculinidade; na 

idade média das equipas e proporção de elementos em cada classe etária; na proporção 

de elementos em cada nível de formação académica; na proporção de elementos por 

função desempenhada; na proporção de elementos por vínculo à organização; na 

proporção de elementos por tempo de serviço na unidade de saúde e tempo total de 

serviço. 

No que diz respeito a dispersão geográfica das 159 equipas constatamos que 

uma grande maioria das equipas (83%) exerce funções unicamente numa unidade de 

saúde, havendo por seu turno 17% das equipas cujos elementos se distribuem por várias 

unidades de saúde, estando estas equipas associadas a líderes que estão em unidades 

hospitalares (como é o caso de todos os líderes da área da administração, a maioria dos 

líderes da área de apoio clínico e técnico e de grande parte dos líderes da área de apoio à 

gestão e logística), concluindo desta forma, que a concentração de poder se centra mais 

nas unidades hospitalares quando as equipas são dispersas geograficamente. 

Como consequência da fusão dos centros de saúde com as unidades hospitalares 

em termos de gestão derivam estas equipas com indivíduos dispersos por várias 

unidades de saúde, sendo que a equipa 158 (cujo líder é o técnico superior responsável 

pelo serviço de gestão de utentes da área de apoio à gestão e logística) e a equipa 5 

(cujo líder é o diretor de enfermagem, responsável pelos enfermeiros de toda a ULSNE) 

são as equipas que se dispersam por todas as 18 unidades de saúde que constituem a 

ULSNE. Muitas outras equipas como podemos consultar no ponto 3.3.2.1 da 

investigação, dispersam-se também por várias unidades de saúde, num total de 27 

equipas. 
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Quanto ao tamanho das equipas estas variam entre um mínimo de 2 até um 

máximo de 52 e uma média de 8,9 elementos, tendo 57,8% das equipas menos de 8,9 

elementos, ou seja, a maioria das equipas são micro, pequenas ou médias equipas. As 

equipas comportam-se em termos de tamanho do seguinte modo: micro equipa (2 a 3 

elementos (6,9%)), pequena equipa (4 a 6 elementos (37,7%)), média equipa (7 a 12 

elementos (38,3%)) e grande equipa (13 a 52 elementos (16,9%)). 

Numa comparação entre o tamanho das equipa e a dispersão geográfica 

constatamos que quanto maior a equipa, maior a dispersão, o que exige em termos de 

responsabilidade muito mais do líder. Dez equipas outliers destacam-se por possuírem 

um tamanho considerado acima do normal, que são elas: 5, 118, 3, 95, 97, 123, 125, 

149, 155 e 157 (vide Figura 3.10 e Tabela 12 do Anexo V). 

Em relação à proporção de género das equipas verificamos que elas são 

totalmente ou tendencialmente femininas (74,3%), por seu turno, apenas 10,6% são 

totalmente ou tendencialmente masculinas, e equipas equilibradas 15,1%. Esta 

distribuição entre outras causas prende-se pelo facto de os cuidados de saúde estarem 

mais associados ao género feminino especialmente na classe de enfermagem e de 

assistentes operacionais, sendo transversal ao longo dos tempos até à atualidade, com a 

clareza que cada vez mais esse foço tem diminuído. Prende-se também com a 

especificidade de alguns serviços só possuírem utentes/doentes do género feminino e 

daí esses serviços darem preferência ao exercício de funções por parte deste género, por 

comodidade, menores constrangimentos ou “ética”. 

Quanto a idade média das equipas vemos que esta varia entre um mínimo de 

uma média de 27,5 anos na equipa até um máximo de 61,5 anos na equipa, com uma 

média de 43,5 anos. O grande grosso das equipas (n=88) centra-se em idades médias 

entre os 40 e 50 anos. Os restantes (n=46) entre 30 a 40 anos e (n=23) entre 50 a 60 

anos. Concluindo deste modo que as equipas têm uma configuração normal, menos 

jovens e menos seniores e mais de idades intermédias (40 a 50 anos (55,3%)), 

representando assim, o normal ciclo de vida da equipa e da transmissão de 

conhecimentos e consequente sobrevivência da equipa, à parte da constante renovação 

da mesma. As grandes exceções são uma equipa com uma idade média de 27,5 a 30 

anos (equipa de assistentes operacionais do serviço de unidade do doente crítico da área 

de urgência, emergência e cuidados Intensivos da UHB) e uma equipa com 60 a 61,5 
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anos (equipa médica do centro de saúde Freixo de Espada à Cinta da área de cuidados 

de saúde primários). 

Estudou-se a distribuição etária das equipas (n=159) através da análise de 

clusters tendo sido encontrados 6 perfis de equipas em função da sua estrutura etária, 

sendo eles: Cluster 1 constituído por 28 equipas, que corresponde a 17,6% do total e 

diferencia-se por ter uma proporção de indivíduos com idades compreendidas entre 18 e 

30 anos, denominando-se a este perfil de equipas “equipas jovens”; Cluster 2 

constituído por 46 equipas, que corresponde a 28,9% do total e diferencia-se por ter 

uma proporção de indivíduos com idades compreendidas entre 31 e 40 anos, 

denominando-se a este perfil de equipas “equipas tendencialmente jovens”; Cluster 3 

constituído por 39 equipas, que corresponde a 24,5% do total e diferencia-se por ter 

uma proporção de indivíduos com idades compreendidas entre 41 e 50 anos, 

denominando-se a este perfil de equipas “equipas de idades intermédias”; Cluster 4 

constituído por 11 equipas, que corresponde a 6,9% do total e diferencia-se por ter uma 

proporção de indivíduos com idades compreendidas entre 51 e 60 anos, denominando-

se a este perfil de equipas “equipas tendencialmente seniores”; Cluster 5 constituído por 

10 equipas, que corresponde a 6,3% do total e diferencia-se por ter uma proporção de 

indivíduos com idades compreendidas entre 61 e 72 anos, denominando-se a este perfil 

de equipas “equipas seniores”; e o Cluster 6 constituído por 25 equipas, que 

corresponde a 15,7% do total e diferencia-se por ter uma concentração quase equitativa 

dos elementos da equipa nas classes etárias intermédias, denominando-se “equipas de 

idade mista”. 

Ao estudarmos a formação académica das equipas, vemos que a proporção de 

elementos da equipa em cada nível de formação em termos médios se distribui da 

seguinte forma: 4,8% com 1.º ciclo; 15,2% com 2.º e 3.º ciclo; 21,6% com secundário; 

51,7% com licenciatura; 6,5% com mestrado e 0,2% com doutoramento. Esta 

distribuição com maior índice para a formação académica de licenciatura prende-se com 

o formação mínima exigida para a maioria das profissões que se exercem nestas 

unidades de saúde, acrescida pelo facto de muitos lugares de assistentes técnicos e 

operacionais estarem a ser ocupados por pessoas com este nível de formação, para o 

qual não há essa necessidade, mas pela conjuntura económica nacional e pela não 
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colocação destes profissionais nas suas áreas específicas, eles vão ingressando no 

mercado de trabalho por estas vias. 

Realizou-se o agrupamento das equipas (n=159) em função primeira da 

distribuição percentual dos 6 níveis de formação académica, tendo formado 3 tipologias 

de perfis, sendo eles: Cluster 1 constituído por 48 equipas, que corresponde a 30,2% do 

total e diferencia-se por ter praticamente só elementos com estudos não superiores, 

denominando-se a esta tipologia de equipas “equipas sem formação académica 

superior”; Cluster 2 constituído por 85 equipas, que corresponde à maioria das 159 

equipas (53,5%) apresenta um comportamento antagónico ao cluster das “equipas sem 

formação académica superior”, denominando-se a esta tipologia de equipas “equipas 

com formação académica superior”; e o Cluster 3 constituído por 26 equipas, que 

corresponde a 16,4% do total e diferencia-se por ter simultaneamente elementos com 

pelo menos um nível de formação superior e um nível de formação não superior, 

denominando-se a esta tipologia de equipas “equipas com formação académica 

heterogénea”. De referir que, as equipas heterogéneas são aquelas onde deverá haver 

maior competitividade interna, onde alguns elementos investem academicamente, 

efetuando cursos superiores para subirem internamente. 

Ao estudarmos a função desempenhada pelos elementos das equipas vemos 

que a proporção de elementos se distribui da seguinte forma: 15,0% de médicos; 6,0% 

de técnicos superiores; 4,8% de técnicos de diagnóstico e terapêutica; 29,0% de 

enfermeiros; 14,7% de assistentes técnicos, 30,5% de assistentes operacionais e 0,1% de 

outras funções que não as referidas. Esta distribuição acompanha o que é transversal na 

maioria das unidades de saúde, que é uma maior percentagem de enfermeiros e de 

assistentes operacionais no bolo de profissionais, pelas suas necessidades e funções 

específicas que desempenham nestas organizações. 

Realizou-se o agrupamento das equipas considerando as 6 funções 

desempenhadas, tendo formado 12 tipologias de perfis, 6 para as equipas 

multiprofissionais, constituídos por 22 equipas (13,8% do total das equipas); e outras 6 

tipologias para as equipas uniprofissionais, constituídas por 137 equipas (86,2% do total 

das equipas). A existência de algumas equipas multidisciplinares prende-se com a 

cadeia de valores que alguns serviços necessitam em termos de orgânica e 

funcionalidade, como é o caso dos departamentos da área da administração. 
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Ao estudarmos a composição das equipas em função do tipo de vínculo dos 

seus elementos à organização vemos que elas se distribuem da seguinte forma: 52,5% 

de efetivos; 35,7% de contratados por tempo indeterminado; 8,5% de contratados por 

tempo certo e 3,2% de outro tipo de vínculo que não os referidos. Sendo esta a normal 

configuração de sustentabilidade de uma organização, assegurando em especial a 

responsabilidade pública de contractos que tem o Estado para com a sociedade. De 

referir que o “outro” tipo de vínculo está associado ao impulso jovem e contratações 

pelo Centro de Emprego e também associado à contratação de médicos após reforma de 

algumas especialidade com carência de profissionais nessa área e também nesta área 

geográfica. 

Estudou-se também a composição do vínculo à organização das equipas 

(n=159), calculando a proporção de indivíduos dentro de cada tipo de vínculo através de 

uma análise de clusters, tendo-se encontrado 4 perfis de equipas, sendo elas: Cluster 1 

constituído por 17 equipas, que corresponde a 10,7% do total e diferencia-se por ter 

uma proporção superior de elementos com outro vínculo, denominando a este perfil de 

equipas “equipas com outro vínculo”; Cluster 2 constituído por 51 equipas, que 

corresponde a 32,1% do total e diferencia-se por ter quase somente elementos no 

quadro, denominando a este perfil de equipas “equipas de vínculo efetivo”; Cluster 3 

constituído por 30 equipas, que corresponde a 18,9% do total e diferencia-se por ter 

uma proporção superior de elementos com contrato a termo certo, mas possuindo 

também elementos do quadro, denominando a este perfil de equipas “equipas com 

contrato a termo certo”; e o Cluster 4 constituído por 61 equipas, que corresponde a 

38,4% do total e diferencia-se por ter quase somente elementos no quadro e uma 

proporção maioritária de elementos com contrato a termo indeterminado (59,5%), 

denominando a este perfil de equipas “equipas de vínculo com contrato indeterminado”. 

Ao estudarmos o tempo de serviço médio na unidade da equipa, vemos que 

varia entre um mínimo de 4,4 anos e um máximo de 29,0 anos, com uma média de 14,7 

anos. No que diz respeito ao tempo total de serviço médio da equipa vemos que varia 

entre um mínimo de 6,4 anos e um máximo de 31,8 anos, com uma média de 19,0 anos.  

Em relação a proporção de elementos em cada nível de tempo de serviço na 

unidade e tempo total de serviço, vemos que se distribui em termos de percentagem 
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média da seguinte forma: 43,9% e 25,2% de 1 a 10 anos; 29,0% e 32,8% de 11 a 20 

anos; 17,9% e 26,2 de 21 a 30 anos e 9,2% e 15,8 de 31 a 43/47 anos, respetivamente. 

Concluindo deste modo que só há em média 2 anos mais entre o tempo se 

serviço médio na unidade e o tempo total de serviço. E significa que há um período de 

adaptação ou de iniciação e depois a tendência é pedir transferência para outra unidade 

com certeza assente em questões familiares, comodidade, adequação da eventual 

especialidade que possua, por subida de posto ou na carreira ou até mesmo por 

incompatibilidade com o líder. 

Estudou-se a composição do tempo de serviço na unidade e total, tendo-se 

aplicado uma análise de clusters e extraído 4 perfis de equipas em função do tempo de 

experiência profissional, distribuindo-se do seguinte modo: Cluster 1 constituído por 49 

equipas, que corresponde a 30,8% do total e diferencia-se por ter uma proporção 

superior de elementos com tempo de serviço na unidade entre 21 e 30 anos, mas 

sobretudo uma proporção de elementos com tempo total de serviço na unidade com 21 a 

30 anos, denominando a este perfil de equipas “equipas com tempo de serviço elevado”; 

Cluster 2 constituído por 27 equipas, que corresponde a 17,0% do total e diferencia-se 

por ter uma proporção superior de elementos com tempo de serviço na unidade entre 1 a 

10 anos, mas sobretudo uma proporção de elementos com tempo total de serviço entre 

31 e 47 anos, denominando a este perfil de equipas “equipas com tempo de serviço 

muito elevado”; Cluster 3 constituído por 45 equipas, que corresponde a 28,3% do total 

das 159 equipas e diferencia-se por ter uma proporção superior de elementos com tempo 

total de serviço entre 1 e 10 anos, mas sobretudo uma proporção de elementos com 

tempo de serviço na unidade com 1 a 10 anos, denominando a este perfil de equipas 

“equipas com tempo de serviço reduzido”; e o Cluster 4 constituído por 38 equipas, que 

corresponde a 23,9% do total e diferencia-se por ter uma proporção superior de 

elementos com tempo de serviço na unidade entre 11 e 20 anos, mas sobretudo uma 

proporção de elementos com tempo total de serviço na unidade com 11 a 20 anos, 

denominando a este perfil de equipas “equipas com tempo de serviço médio”. 

Em síntese, o tamanho, a dispersão geográfica, a tipologia de género, idade, 

função desempenhada e formação académica em relação às equipas influenciam a 

tipologia multivariada das equipas, ao passo que o vínculo à organização e tempo de 

serviço não apresentam essa significância. 
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Numa visão sinóptica da variáveis da caracterização da amostra por equipa 

vemos que elas se agrupam em três grupos como podemos verificar pela análise de 

correspondências múltiplas e na qual se extraiu as seguintes conclusões: (1) destacam-

se grandes equipas multiprofissionais de enfermeiros, médicos, técnicos superiores, 

técnicos de diagnóstico e terapêutica e assistentes técnicos, com dispersas em várias 

instituições, com formação heterogénea, com equipas de idade mistas e com tempo de 

serviço elevado; (2) temos equipas micro e pequenas equipas, uniprofissionais e 

multiprofissionais de assistentes operacionais, tendencialmente ou totalmente 

seniores/masculinas, sem formação superior, trabalhando numa única instituição com 

tempo de serviço muito elevado; e (3) temos médias equipas uniprofissionais de 

técnicos superiores, de enfermeiros ou de assistentes técnicos com vínculo de contrato 

indeterminado, com formação superior, com equipas jovens ou tendencialmente jovens 

com tempo de serviço reduzido ou médio. 

Fazendo uma análise de clusters sobre as 8 tipologias univariadas 

caracterizadoras das equipas, deduzimos a existência de 3 clusters multivariados cujas 

características que diferenciam os 3 clusters são explicados pela influência significativa 

do tamanho da equipa, da dispersão geográfica dos elementos, da tipologia de género, 

da tipologia de idade, da tipologia de funções desempenhadas e da tipologia de 

formação académica, e sem influência significativa da tipologia de vínculo á 

organização e da tipologia de tempo de serviço. Assim sendo, os 3 clusters extraídos 

obtêm a seguinte informação: Cluster A, constituído por 30 equipas, correspondendo a 

18,9% das 159 equipas, sendo associado sobretudo a grandes equipas, com dispersão 

dos seus elementos por várias instituições, com equipas tendencialmente femininas ou 

equilibradas em género, com equipas de idades mistas ou tendencialmente jovens, com 

tipologias de funções multiprofissionais de todas as áreas com exceção de assistente 

operacionais e uniprofissionais de técnicos de diagnóstico e terapêutica, com formação 

superior ou formação heterogénea; denominando-se a “clustermultiprofissionail”; 

Cluster B, constituído por 49 equipas, correspondendo a 30,1% das 159 equipas, sendo 

associado sobretudo a micro e pequenas equipas, com dispersão dos seus elementos por 

uma única instituição, com equipas só femininas ou tendencialmente masculinas, com 

equipas de idades mistas ou tendencialmente seniores ou equipas jovens, com tipologias 

de funções multiprofissionais ou uniprofissionais de assistentes operacionais, sem 
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formação superior ou formação heterogénea; denominando-se a “clusteruniprofissional 

sem estudos superiores”; e o Cluster C, é constituído por 80 equipas, correspondendo a 

50,3% das 159 equipas, sendo associado sobretudo a médias equipas, com dispersão dos 

seus elementos por uma única instituição, com equipas tendencialmente femininas ou só 

masculinas, com equipas de idades intermédias, ou seniores ou tendencialmente 

seniores, com tipologias de funções uniprofissionais de médicos, enfermeiros ou 

assistentes técnicos, com formação superior; denominando-se a “clusteruniprofissional 

com estudos superiores”. 

No que concerne à fiabilidade e validade dos instrumentos de medida utilizados, 

verificamos que o instrumento de medida da liderança autêntica é um modelo tetra-

fatorial que vai ao encontro da escala original e ao qual obtivemos uma qualidade de 

ajustamento satisfatória e correlações positivas ou diretas entre os fatores semelhantes 

às originais, com uma fiabilidade compósita adequada ao constructo. 

As correlações são positivas com cargas muito forte entre os fatores (auto-

consciência, transparência relacional, perspetiva moral interna e processamento 

equilibrado da informação), vão de encontro com o descrito pelos autores da escala 

(Rego et al. 2012), numa validação aplicada no setor empresarial, tendo sido verificado 

neste estudo que no setor da saúde ela acompanha a mesma reprodutibilidade e como 

foi também verificado por Santos (2012) num estudo efetuado no Centro Hospitalar de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) na classe de enfermagem e por Morais 

(2012) num estudo também realizado no CHTMAD nas várias classes profissionais. 

O instrumento de medida da liderança transformacional é um modelo hexa-

fatorial que vai ao encontro da escala original e ao qual obtivemos uma qualidade de 

ajustamento satisfatória e correlações positivas ou diretas entre os fatores semelhantes 

às originais, com uma fiabilidade compósita adequada ao constructo. As correlações 

positivas com cargas muito forte entre os todos os fatores (visão articulada, modelo 

apropriado, promoção da aceitação dos objetivos, expectativas de elevado desempenho, 

apoio individualizado e estimulação intelectual) vão de encontro com o descrito pelos 

autores da escala (Rego e Cunha, 2007), e tendo sido verificado neste estudo que no 

setor da saúde a escala acompanha a mesma reprodutibilidade, também já verificada por 

Morais (2012). 
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O instrumento de medida da liderança ética é um modelo tri-fatorial que vai ao 

encontro da escala original, mas com a necessidade de serem removidos dois itens, o 6 

“o meu líder procura o melhor interesse próprio em detrimento dos outros” e o 15 “o 

meu líder não permite que outros participem na tomada de decisão” em relação à 

estrutura fatorial original, obtendo assim uma qualidade de ajustamento quase boa e 

correlações positivas ou diretas entre os fatores semelhantes às originais, com uma 

fiabilidade compósita adequada ao constructo. 

Duas origens para a necessidade de remoção dos itens 6 e 15 podem muito bem 

dever-se ao facto de as afirmações relativas ao papel de liderança estarem formuladas 

no sentido da negatividade e do não melhor para a equipa. Ou então, pela especificidade 

do setor da saúde, um líder neste setor tem de pautar com os seus comportamentos e 

atitudes tendo sempre presente o bem comum, o fundamento/missão a que se prestam os 

cuidados de saúde, que nunca podem ter em plano superior o melhor interesse próprio, 

individual do líder, mas sim o bem comum para a equipa, com o fim major de serem 

prestados cuidados de saúde plenos na eficiência, no maior bem que é o utente, ou seja, 

têm de se almejar sempre patamares que alicercem ganhos em saúde, pois o líder neste 

setor, pode muito bem ter o poder de influenciar a decisão, mas não o poder de decisão 

por se prender com este mesmo argumento citado anteriormente, os ganhos em termos 

de qualidade de saúde de um utente. 

As correlações são positivas com cargas muito fortes entre os fatores 

(moralidade e justiça, clarificação de papéis e partilha do poder) são semelhantes às 

descritas pelos autores da escala (De Hoogh & Den Hartog, 2008) num estudo aplicado 

no setor empresarial, tendo sido verificado neste estudo que no setor da saúde a escala 

acompanha a mesma reprodutibilidade. 

O instrumento de medida da inteligência emocional é um modelo hexa-fatorial 

que vai ao encontro da escala original, mas com a necessidade de serem removidos 

quatro itens, o 4 “quando estou triste, não sei quais são os motivos”, o 8 “não vivo os 

problemas dos meus amigos como se fossem os meus problemas”, o 12 “sou indiferente 

à felicidade dos outros” e o 22 “reajo com calma quando estou sob tensão” em relação à 

estrutura fatorial original, obtendo assim uma qualidade de ajustamento satisfatória e 

correlações positivas e negativas e com uma fiabilidade compósita adequada ao 

constructo. 
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As correlações são positivas com cargas fracas e moderadas e são negativas com 

cargas igualmente fracas e moderadas entre os fatores (sensibilidade emocional, 

compreensão das emoções próprias, empatia, auto-encorajamento, compreensão das 

emoções dos outros e auto-controlo emocional) são semelhantes às descritas pelos 

autores da escala (Rego & Fernandes, 2005) num estudo aplicado no setor da educação, 

tendo sido verificado neste estudo que no setor da saúde a escala acompanha a mesma 

reprodutibilidade. 

Estas causas no setor da saúde, campo do estudo em particular, podem dever-se 

genericamente ao facto de os líderes ou colaboradores mais empáticos, mais auto-

controlados, mais auto-encorajadores e que compreendem melhor as emoções próprias e 

as emoções dos outros, contribuem para gerar um clima de trabalho e relações 

interpessoais mais facilitadoras do sucesso dos objetivos traçados com os seus 

colaboradores ou mesmo na relação dos colaboradores pares (colaborador-colaborador). 

É provável que, os líderes ou os colaboradores sendo mais empáticos, consigam 

sentir quando os seus subordinados ou os colegas perdem a paciência ou se tornam 

frustrados com o facto de não se sentirem capazes de recolher informação ou quando 

estão permanentemente satisfeitos com a informação e os recursos recolhidos, 

ajudando-os a gerir as suas emoções negativas de forma a continuarem a acreditar no 

valor do seu trabalho e a serem otimistas em relação na sua consecução, porque neste 

setor nem sempre os acontecimentos e desfechos são o desejado pelos profissionais de 

saúde e o resultado da sua dedicação e esforço (Zhou & George, 2003). 

É possível que os líderes e os colaboradores com um maior auto-controlo 

emocional consigam lidar melhor com situações de forte carga emocional, não tendo 

receio em apostar nos trabalhos/situações desafiantes, mas gerindo as suas emoções de 

modo a perceber quais os desafios em que interessa apostar (Salovey et al., 2001a; Zhou 

& George, 2003). 

É provável que os líderes e os colaboradores que compreendem melhor as 

emoções dos outros consigam perceber os sentimentos negativos dos seus colaboradores 

ou seus pares e canalizá-los para o reconhecimento de problemas e sua resolução de 

forma harmoniosa. É também, provável que consigam compreender as causas e as 

consequências das emoções negativas e positivas nos seus colaboradores ou pares, 

dando apoio e coragem quando estes se sentem frustrados, mas também aconselhando 
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precaução quando estão demasiado entusiasmados, ajudando-os a recuperar das 

desilusões e a saborear vitórias, ganhos em saúde (Zhou & George, 2003). 

É possível que, perante líderes ou colaboradores auto-encorajadores, que 

conseguem usar a emoção de forma a facilitar os processos cognitivos e encorajar as 

disposições positivas, estes consigam despertar para os bons resultados (Zhou & 

George, 2003). 

É provável que os líderes ou colaboradores que compreendem melhor as suas 

próprias emoções consigam fazer uma melhor avaliação do serviço prestado e fornecer 

um feedback instrutivo (Zhou & George, 2003). 

É possível que, perante líderes e colaboradores que se auto-controlam perante as 

críticas, estes se sintam encorajados a surgir com novas ideias, mesmo que estas 

desafiem o status quo ou a autoridade dos líderes ou colegas (Zhou & George, 2003). 

Neste setor da saúde como forma de fortalecimento e defesa os profissionais de 

saúde estabelecem um relação positiva com o seu auto-controlo emocional e auto-

encorajamento no sentido das emoções dos outros os não influenciarem, reforçada pela 

sua empatia e uma sensibilidade emocional para ultrapassar barreiras e assim reforçar 

no decurso normal da sua vida, o desligar-se um pouco da compreensão das emoções 

dos outros e da empatia a par o seu auto-controlo emocional, como forma de atuar mais 

racionalmente, daí uma grande parte das relações negativas entre os fatores. Contudo 

também nos leva a concluir que deveria ser construída e validada uma escala de IE 

específica para o setor da saúde. 

O instrumento de medida do capital psicológico positivo é um modelo tetra-

fatorial que vai ao encontro da escala original, mas com a necessidade de serem 

removidos seis itens, o 4 “em tempos de incerteza no meu trabalho, habitualmente 

espero o melhor”, o 7 “de um ou outro modo, ultrapasso bem as dificuldades no 

trabalho”, o 8 “sei que, se algo de mal me pode acontecer no trabalho, isso acontecer-

me-á”, o 13 “sei que seria capaz de dar uma boa ajuda na definição dos objetivos para a 

minha área de trabalho”, o 19 “consigo lidar bem com momentos difíceis no trabalho, 

pois já passei anteriormente por dificuldades” e o 20 “no trabalho, as coisas nunca me 

correm como eu gostaria” em relação à estrutura fatorial original, obtendo assim uma 

qualidade de ajustamento satisfatória e correlações positivas ou diretas entre os fatores 

semelhantes às originais, com uma fiabilidade compósita adequada ao constructo. 
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A remoção destes fatores acompanha uma tendência já observada por Santos 

(2012) e Morais (2012) estudos também efetuados no setor da saúde, aduzindo deste 

modo que o fator que se mantém em pleno, com todos os seus itens, neste estudo, e nos 

anteriormente referidos é a “Esperança”, uma vez que, para além do cariz profissional, 

da certeza do bem-fazer, neste setor, pela complexidade das situações clínicas é na 

esperança que se alicerça também a vida, porque os profissionais neste setor têm de ter 

a determinação orientada para os objetivos e estabelecer caminhos alternativos para os 

alcançar, ou seja, os profissionais de saúde devem exibir uma grande determinação e 

energia na prossecução dos objetivos e ter a capacidade de desenvolver alternativas que 

lhe permitam resolver problemas e atuar oportunamente. 

Neste estudo mantém-se também em pleno o fator da “Auto-eficácia”, porque os 

profissionais deste setor têm de acreditar nas suas próprias capacidades para mobilizar 

os recursos cognitivos e para obter resultados específicos, ou seja, os profissionais de 

saúde têm auto-eficácia para serem capazes de mobilizar a sua motivação a sua 

inteligência, para assim, realizarem com sucesso as tarefas, pois é um setor onde os 

esforços e recursos são desafiantes e onde a perseverança perante os obstáculos tem de 

se tentar ultrapassar, em que a vida tem de prevalecer. 

Nos restantes fatores “Otimismo” e “Resiliência” há por assim dizer, uma fusão 

de itens entre eles, tendo sido removidos para respeitar o modelo original. Podemos 

depreender com os resultados deste estudo e nos de Santos (2012) e Morais, (2012), que 

utilizaram esta mesma escala no setor da saúde, que neste setor existem mais fatores do 

que estes quatro propostos pelos autores da escala. Fatores esses que para além dos 

individuais “Otimismo” e “Resiliência” combinam comportamentos entre si criando um 

“Otimismo resiliente” e uma “Resiliência otimista”, sendo deste modo a estrutura que 

imerge no setor da saúde, tendo os profissionais de saúde uma capacidade para 

ultrapassar as adversidades, falhas e eventos que os podem oprimir de uma forma 

otimista assumindo os eventos positivos como causas a lembrar, bem como, por outro 

lado se manterem permanentes e estáveis perante eventos negativos, mas 

conscientemente tranquilos de que esgotaram as várias possibilidades para a execução 

dos “eventos”. 

Contudo, as correlações são positivas com cargas moderadas a fortes entre os 

fatores (auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência) são semelhantes às descritas 
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pelos autores da escala (Rego et al., 2012) num estudo aplicado no setor empresarial, 

tendo sido verificado neste estudo que no setor da saúde a escala acompanha a mesma 

reprodutibilidade. 

O instrumento de medida da criatividade é um modelo bi-fatorial que vai ao 

encontro da escala original e ao qual obtivemos uma qualidade de ajustamento 

satisfatória e correlações positivas ou diretas entre os fatores semelhantes às originais, 

com uma fiabilidade compósita adequada ao constructo. As correlações positivas com 

cargas muito fortes entre os fatores (novidade e utilidade) vão de encontro com o 

descrito pelos autores da escala (Rego et al., 2007b), e tendo sido verificado neste 

estudo que no setor da saúde a escala acompanha a mesma reprodutibilidade, também já 

verificada por Sousa (2006) e Machado (2008), ambos os estudos efetuados no setor 

empresarial. 

Comparando o nosso estudo com o de Santos (2012), estudo que usou a mesma 

escala e no setor da saúde, esta vai ao encontro de uma escala uni-fatorial, isto pode 

muito bem, dever-se ao facto de o universo amostra serem apenas indivíduos de uma só 

classe profissional (enfermagem) e no nosso estudo ela ser transversal às várias classes 

que integram as organizações Hospital e Centro de Saúde, classes que pela sua 

especificidade dão diferentes ponderações à novidade e à utilidade de determinada 

abordagem criativa. Por exemplo, um médico dará com certeza mais valor à novidade 

de uma abordagem criativa, já um assistente operacional dará com certeza mais valor à 

utilidade de uma abordagem criativa. Por esta mesma razão, de existirem equipas de 

diferentes classes profissionais com diferentes pontos de importância no âmbito da 

criatividade podem surgir resultados de criatividade para além de um uni-fator de 

criatividade. 

No âmbito da análise de equações estruturais para os modelos propostos 

evidenciamos os resultados das hipóteses formuladas e as implicações que esses 

resultados têm em termos teóricos e práticos para as unidades de saúde em estudo e 

transversalmente para o campo científico. 

Para o primeiro modelo proposto que tem como objetivo averiguar em que 

medida a inteligência emocional e o capital psicológico positivo dos líderes influencia a 

sua liderança autêntica, bem como, as características de liderança transformacional e 

liderança ética antecedem o estilo de liderança autêntica exercida pelos líderes, e que 
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envolve as seguintes hipóteses: Hip. 1: A inteligência emocional dos líderes influencia a 

sua liderança autêntica; Hip. 2: O Capital psicológico positivo dos líderes influencia a 

sua liderança autêntica; Hip. 3: As características de liderança transformacional 

influenciam/antecedem o estilo de liderança autêntica exercida pelos líderes; e Hip. 4: 

As características de liderança ética influenciam/antecedem o estilo de liderança 

autêntica exercida pelos líderes, verificamos que este modelo estrutural ajustado às 159 

equipas revelou uma qualidade de ajustamento boa. 

De uma forma global ao analisar as correlações entre as variáveis verifica-se que 

a LT, tal como esperado, tem uma associação positiva significativa com a LA, pois esta 

tem na sua base a LT, numa influência de 74%, pois um líder transformacional 

consegue motivar os seus colaboradores a empenharem-se, comprometerem-se e 

aperceberem-se que o resultado do seu desempenho superou as suas expectativas 

(Gumusluoglu & Ilsev, 2009; Wang et al., 2014). A confiança, a admiração, a lealdade 

e o respeito são alguns dos efeitos que um líder transformacional consegue obter dos 

seus colaboradores (Rego & Cunha, 2007). Procuram elevar as consciências dos 

colaboradores apelando a ideais elevados e valores morais como a liberdade, justiça, 

igualdade, paz, humanitarismo – e não as emoções básicas como o medo, a avidez, a 

inveja ou o ódio (Cunha et al., 2007). Mas apesar de a LE não ter uma influência 

significativa com a LA, ela tem uma elevada correlação com a LT, evidenciando um 

efeito indireto porque nos processos de influência da LT as implicações morais da ética 

estão patentes, como algo perene à sua conduta. 

Subjacente ao modelo está a noção de que a avaliação ética da liderança não 

pode bastar-se com a análise das suas consequências – é necessário escrutinar o carácter 

moral do líder, a legitimidade ética dos valores embebidos na visão e na respetiva 

articulação, e a moralidade dos processos de escolha e ação que líderes e seguidores 

abraçam e prosseguem (Avey et al., 2012b). No limite, dois líderes podem adotar 

idênticos comportamentos transformacionais, e suscitar até idênticas consequências – 

mas são os valores subjacentes que permitem descortinar que um é autêntico e o outro é 

pseudo, concluindo deste modo que nesta investigação a LE apesar de ter uma 

associação positiva é de baixa expressão/significância com a LA, estando assim 

presente uma pseudo LA assente em comportamentos como podemos ver descritos no 

Quadro 2.3 da fundamentação teórica, e dos quais trago alguns para a continuidade do 
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pensamento discutório (e.g., estes líderes procuram poder e posição; argumentam que 

prosseguem o bem da organização, mas almejam o seu auto-engrandecimento; sentem 

que têm as respostas honestas e corretas para os problemas; falam de empowerment dos 

colaboradores, mas a verdade é que procuram emergir e manter controlo sobre eles; 

sobrepesam a autoridade e subponderam a razão; apropriam-se de boas ideias dos 

outros; são ambiciosos e astutos, comportando-se como gigantes perante pessoas de 

menor intelecto; fomentam o favoritismo; procuram manter os colaboradores numa 

relação de dependência... (Bass & Steidlmeier, 1999; Rego & Cunha, 2007). 

Convergindo com esta linha de pensamento vem a IE e o PsyCap dos líderes que 

não estabelecem uma relação significativa com a LA, e sendo esta relação de ordem 

inversa, ou seja, os líderes neste setor da saúde têm de deixar de lado o medo, a 

ansiedade, a inibição de arriscar, a resistência à partilha de conhecimentos e 

experiência; têm de converter a esperança em certeza de atuação, o otimismo em 

realismo clínico, a resiliência suficiente para não dar lugar à incerteza e ao fracasso, mas 

se por ventura acontecer ter a capacidade de ultrapassar as adversidades, mas 

acompanhados de auto-eficácia na certeza dos resultados, sendo esta disposição, uma 

especificação de setor particular que é a saúde, cuja missão é pautada em primeiro nível 

pelo bem do doente/utente, cujo estandarte é a vida e só em segundo nível vem a 

sustentabilidade e rentabilidade da unidade pública de saúde, daí muitas destas unidades 

terem prejuízo económico, mas com certeza com grande frutuosidade motivacional e 

satisfacional em prol do bem maior que é a vida. 

A não existência de relações significativas pode estar relacionada com o menor 

ajustamento destas escalas à realidade do setor da saúde. 

Em síntese, neste modelo com quatro hipóteses formuladas, apenas a hipótese 3 

(as características de liderança transformacional influenciam/antecedem o estilo de 

liderança autêntica exercida pelos líderes) foi suportada estatisticamente. 

Para o segundo modelo proposto que tem como objetivo averiguar se a 

criatividade dos colaboradores/equipas é influenciada pela liderança autêntica e se estes 

líderes promovem a inteligência emocional e o capital psicológico positivo dos seus 

colaboradores/das suas equipas, verificando também, se os colaboradores/equipas com 

um índice maior de inteligência emocional e capital psicológico positivo são mais 

criativos(as) ou não, e que envolve as seguintes hipótese de estudo: Hip. 5: A liderança 
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autêntica associa-se positivamente com a criatividade dos seus colaboradores/equipa; 

Hip. 6: Os líderes autênticos promovem a inteligência emocional dos seus 

colaboradores/equipa; Hip. 7: Os indivíduos/equipas com maior inteligência emocional 

são mais criativos; Hip. 8: Os líderes autênticos promovem o capital psicológico dos 

seus colaboradores/equipa; Hip. 9: Os indivíduos/equipas com maior capital psicológico 

são mais criativos; Hip. 10: A inteligência emocional medeia a relação entre a liderança 

autêntica e a criatividade; e Hip. 11: O capital psicológico medeia a relação entre a 

liderança autêntica e a criatividade, verificamos que este modelo estrutural ajustado às 

159 equipas revelou uma qualidade de ajustamento quase boa. 

No que concerne à hipótese 5 (a liderança autêntica associa-se positivamente 

com a criatividade dos seus colaboradores/equipa), verificamos que não existe uma 

relação direta entre as duas variáveis indo de encontro com o resultado obtido por 

Santos (2012) e por Nogueira, Marques e Botelho (2013) em estudos efetuado no setor 

da saúde, concluindo deste modo, que esta não relação seja uma característica específica 

do setor em estudo, mas para que tal afirmação se possa cimentar, muitas mais 

investigações neste setor se têm de efetuar. Esta tendência encontrada neste setor da 

saúde contraria os estudos efetuados em outros setores (e.g., Gardner et al., 2005; 

Peterson et al., 2012; Rego et al., 2012; Reiter-Palmon et al., 2012; Wang & Cheng, 

2010) 

Na tentativa de perceber a razão pela qual, esta afirmação não foi comprovada, 

consideramos pertinente analisar fatores mais específicos destas organizações que 

possam justificar esta leitura. 

As unidades de saúde têm estabelecido, ao longo dos tempos, objetivos e metas 

para a equipa médica, metas para os serviços de enfermagem, metas para os vários 

serviços técnicos, como se, cada um por si, consiga garantir o sucesso da organização. 

O Instituto de Governança32, fazendo uma analogia entre este tipo de organizações e um 

relógio, refere que tal como os componentes de um relógio, ainda que os mais perfeitos 

                                                 
32  Instituto de Governança, fundado em 1986, nos Estados Unidos, reconhecido como a fonte mais 

proeminente de informação imparcial de governança, realiza estudos, acompanha tendências e revela 
práticas de governação em organizações de saúde. Fornece ferramentas, habilidades e experiências 
que contribuam para melhorar a eficácia destas organizações. Leadership in Healthcare Organizations 
http://www.jointcommission.org/assets/1/18/WP_Leadership_Standards.pdf, acesso em Maio de 
2015. 
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e de melhor qualidade, não podem, por si só, oferecer o tempo exato, as unidades de 

saúde com toda esta departamentalização e trabalhando cada uma com objetivos e metas 

próprias e individualizadas, não poderão contribuir para o sucesso das mesmas no seu 

todo, para além de não garantirem objetivos como, a sustentabilidade financeira, os 

serviços comunitários, a conduta ética e, não oferecerem, um atendimento de alta 

qualidade. Deve, portanto, deixar de se pensar as organizações de saúde como 

conglomerados de unidades e pensar-se nelas como sistemas integrados, isto é, uma 

combinação integrada de processos, pessoas e outros recursos que, só assim, poderão 

atingir o mesmo fim (Schyve, 2009). 

Uma outra questão é que nestas organizações existe um corpo diretivo e um 

corpo executivo. Cada um deles com subgrupos compostos por líderes e colaboradores 

distintos. Se não trabalharem todos para o mesmo fim, os objetivos da organização são 

improváveis de serem cumpridos. Por exemplo, a classe profissional dos médicos tem 

um significado determinante nas organizações de saúde, contribuindo fortemente para a 

liderança das mesmas. As decisões de diagnóstico e tratamento dos utentes nestas 

organizações são função exclusiva desta classe de profissionais. Não é de todo fácil 

fazer uma avaliação ou uma supervisão clínica das suas atuações e decisões. Para além 

disso, todas as decisões médicas passam pela colaboração direta de outras classes de 

profissionais, nomeadamente os enfermeiros e técnicos que atuam sobre os meios 

complementares de diagnóstico e que, de acordo com a sua prestação, vão, também, 

influenciar a organização na obtenção das suas metas. Ainda segundo Schyve (2009), 

são todos estes intervenientes e todas estas especificidades que fazem destas 

organizações umas das mais complexas. Cada grupo, por si só, não consegue alcançar 

os objetivos do sistema unidade de saúde. Sem uma visão e um projeto compartilhado 

entre os membros, sem se definir com clareza o papel e a competência de cada um, sem 

uma comunicação eficaz e confiança mútuas e sem uma boa monitorização de 

procedimentos todos os objetivos serão mais difíceis de alcançar. 

Como a LA não pode ser analisada apenas tendo em conta a vertente da ação do 

líder, isto porque esta, provoca reações nos colaboradores, Shamir e Eilam (2005) 

consideram que a liderança é sempre uma relação entre líderes e colaboradores. Ainda 

os mesmos autores consideram a LA contagiosa, uma vez que líderes autênticos 

servindo de modelo aos seus colaboradores encorajam-nos e motivam-nos a 
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comportarem-se também de forma autêntica. Gardner et al. (2005) chamam a esta 

interação um relacionamento autêntico. Pois estes, consideram os colaboradores 

autênticos como uma componente integral e uma consequência da LA. O líder autêntico 

não tenta coagir ou mesmo racionalmente convencer os colaboradores, mas sim os 

valores autênticos do líder, as suas crenças e comportamentos servem para modelar o 

desenvolvimento autênticos dos colaboradores (Avolio et al., 2010; Avolio & Mhatre, 

2012; Luthans & Avolio, 2003). 

Para além disso, e tendo em conta o desenvolvimento que a teoria da LA vem 

sofrendo, tal como lembra Klenke (2007), ainda há muito trabalho a ser feito em termos 

de nitidez para construir definições e constructos de LA. Acrescentar a estes 

constructos, a confiança, o comportamento organizacional positivo, a cultura 

organizacional, as emoções positivas e a espiritualidade, são dimensões chave que, por 

certo, interferem com a LA e que, por isso, pode fazer sentido neste tipo de 

investigações (e.g., Rego et al., 2009b, 2014a). 

No que concerne às hipóteses 6 (os líderes autênticos promovem a inteligência 

emocional dos seus colaboradores) e hipótese 7 (os indivíduos com maior inteligência 

emocional são mais criativos) verificamos que existe relação direta entre as variáveis 

em ambas as hipóteses. 

Globalmente, a IE correlaciona-se positivamente com a criatividade dos 

colaboradores. No geral, os líderes emocionalmente inteligentes conseguem influenciar 

a criatividade dos seus colaboradores/equipas se criarem um ambiente favorável ao 

trabalho, onde a criatividade é apoiada e encorajada. É possível que isto aconteça 

porque contribuem para a motivação intrínseca dos colaboradores o que leva a um 

aumento da criatividade (Bouckenooghe et al., 2014; Newman et al., 2010; Rego et al., 

2007b).  

Após e remoção dos fatores “sensibilidade emocional” que dizem respeito à 

facilitação emocional do pensamento, à perceção e expressão de emoções e auto-

consciência; e do “auto-controlo emocional” que diz respeito ao grau em que o 

indivíduo é capaz de controlar as suas emoções em situações de forte carga emocional, 

assim como, à capacidade do indivíduo para se redirecionar e priorizar o pensamento 

com base em sentimentos e emoções associadas (Rego et al., 2007b), apuramos que o 

fator da “compreensão das emoções dos outros” é a que apresenta valores preditivos 
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mais significativos para a IE na relação com a criatividade dos colaboradores/das 

equipas. Tal pode dever-se ao facto de os indivíduos com elevada compreensão das 

emoções dos outros terem um elevado grau de compreensão emocional e avaliação das 

emoções de todos aqueles que a este setor da saúde recorrem e que normalmente se 

encontram em situação de fragilidade clínica, estando assim presente esta componente 

de IE mais desenvolvida nos profissionais de saúde pela sua necessidade. Em termos de 

equipas, os líderes com forte poder de compreensão das emoções dos outros conseguem 

avaliar e ter consciência do descontentamento ou da felicidade dos seus colaboradores. 

Desta forma, consegue-se canalizar estes sentimentos para a criação de soluções 

criativas que melhorem a performance na organização. Para além disso, os líderes que 

conseguem compreender as emoções dos outros percebem quando os seus 

colaboradores se sentem frustrados ou desanimados, apoiando-os na gestão das suas 

emoções negativas de forma a continuarem a acreditar na utilidade da sua criatividade. 

Compreendem, ainda, a existência de tensões nas equipas de trabalho, minimizando-as e 

gerindo-as para que todos trabalhem para atingir objetivos comuns, como a criação de 

ideias criativas que melhorem a performance organizacional (Caruso et al., 2006; 

Correia et al., 2011). Efetivamente, uma pessoa que compreenda melhor as emoções das 

outras pessoas consegue, mais facilmente, guiar estes sentimentos na direção desejada, 

consegue transformá-los e motivar as pessoas para prosseguir determinado objetivo, 

estando mais aptos para responder ao seu ambiente social (Law et al., 2004). 

É igualmente evidenciada uma forte relação do “auto-encorajamento”, porque 

neste setor da saúde os colaboradores e os líderes têm de usarem as suas emoções para 

se motivarem a si próprios, pela natureza das funções que exercem, mas também para 

estimular, direcionar e motivar a equipa de trabalho. Perante estes líderes, os 

colaboradores conseguem despertar para a criatividade, já que sentem apoio quando 

precisam e sentem-se encorajados a melhorar a sua forma de pensar e agir. 

É apresentado neste setor da saúde também uma expressão muito significativa da 

“compreensão das emoções próprias”, pois líderes e colaboradores têm de conseguir 

gerir a sua emoções perante a diversidade de situações clínicas que podem surgir no 

decurso profissional, e não deixarem que essas possíveis adversidades o comprometam 

profissionalmente, utilizando assim as suas emoções na melhoria do desempenho da sua 

organização. Os líderes mas também os colaboradores que têm esta capacidade apurada 
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conseguem ler e compreender as suas emoções e reconhecer o impacto que estas têm na 

performance do trabalho e nas relações que estabelecem com as outras pessoas. Para 

além disso, entendem bem as suas forças e limitações, e como conhecem as suas 

próprias capacidades conseguem usar as suas qualidades de forma adequada. Como 

estes líderes são honestos consigo próprios e com os outros, conseguem perceber que as 

suas emoções podem, também, afetar a forma como os outros encaram a organização e, 

consequentemente, a forma como estes encaram os processos criativos. É importante 

que o líder, ao compreender as suas próprias emoções, consiga geri-las de modo a que 

estas não interfiram negativamente com o processo de geração e implementação da 

criatividade. 

Com menos expressão surge a “empatia” em comparação com os outros fatores, 

traduzindo-se esta na habilidade para sentir as emoções das outras pessoas, 

compreendê-las e interessar-se pelas suas preocupações, bem como tratar as pessoas de 

acordo com as suas reações emocionais (Goleman et al., 2002). Esta capacidade ajuda 

os líderes a preocuparem-se com os sentimentos e necessidades dos seus colaboradores, 

e a encorajá-los a exporem as suas preocupações. Desta forma, os líderes conseguem 

canalizar os sentimentos dos seus colaboradores/equipas para a auto-determinação e 

iniciativa pessoal no trabalho, o que poderá melhorar a realização criativa. 

Todas estas características dos líderes emocionalmente inteligentes 

desempenham um papel fundamental no estímulo da criatividade dos seus 

colaboradores/das equipas. Um líder que possua uma só dimensão de IE não consegue 

desempenhar convenientemente a função de fomentador da criatividade nos outros, uma 

vez que todas elas têm um forte poder explicativo nos dois tipos de criatividade 

(novidade e utilidade). 

Da argumentação aduzida várias linhas de síntese podem ser extraídas: (1) a IE é 

considerada uma ferramenta importante no aumento da performance da eficácia das 

equipas e cada vez mais, o trabalho é uma tarefa de equipa que implica uma série de 

competências emocionais e relacionais, que podem determinar o êxito da organização 

(Caruso et al., 2006; Correia et al., 2011); (2) os colaboradores/equipas emocionalmente 

inteligentes são capazes de identificar os seus próprios estados emocionais e os dos 

outros, sendo mais capazes de se integrarem em grupos, de cooperarem e de 

controlarem certas condutas, com vista ao sucesso organizacional, identificando-se 
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assim o poder benéfico no contexto organizacional da IE (Law et al., 2004; Mayer e 

Salovey, 1997); (3) a IE permite ainda o desenvolvimento da criatividade inovadora, 

que tem como resultado, a ajuda no desempenho dos sujeitos relativamente à melhoria 

do trabalho; para além disso, a grande importância no processo de realização do 

trabalho é a facilitação da comunicação dentro da organização, sendo que esta é também 

uma função da IE (Newman et al., 2010); e (4) um indivíduo emocionalmente 

inteligente é preferencialmente capaz de: (a) percecionar a reconhecer as suas próprias 

emoções; (b) ser sensível às emoções dos outros e predizer as suas respostas 

emocionais; (c) controlar as suas emoções para não perder o temperamento e regulação 

dessas de forma a se adaptar às exigências situacionais; (d) usar as emoções 

direcionando-as para atividades construtivas e objetivos pessoais/grupais (Chun et al., 

2010). 

No que concerne à hipótese 8 (os líderes autênticos promovem o capital 

psicológico dos seus colaboradores) esta tem um efeito direto entre as variáveis. 

Como já referido ao longo da contextualização teórica, a LA arrasta consigo o 

conceito de autenticidade. De forma simplista, autenticidade é conhecer-se a si próprio, 

ser verdadeiro consigo próprio (Sobral & Gimba, 2012). No entanto, os estudiosos desta 

temática referiram ter sido negligenciado, por vezes, no conceito de autenticidade, o ser-

se também verdadeiro com os outros. Pela sua conduta autêntica estes líderes fomentam 

a autenticidade nos colaboradores. Luthans e Avolio (2003), sugeriram que a nossa 

autenticidade é também representada em parte pelas nossas capacidades psicológicas 

positivas. Já Avolio et al. (2010) e Gardner et al. (2005) sustentaram que as relações 

entre líderes autênticos com os colaboradores autênticos são mediadas pela confiança. 

Estas teorias enunciam que a LA e o PsyCap, estão relacionadas com a confiança na 

liderança e que por sua vez também tem sido teorizado pelos mesmos autores, ter um 

impacto no desempenho da organização (Luthans & Avolio, 2003; Mayer & Gavin, 

2005). 

Pelo efeito contágio, líderes autênticos e com níveis elevados de PsyCap, 

fomentam nos seus colaboradores confiança na liderança, que se traduz em elevados 

níveis de autenticidade e PsyCap nesses mesmos colaboradores o que, por sua vez, terá 

um efeito sobre o clima de positividade no ambiente de trabalho e consequentemente no 

desempenho (Shamir & Eilam, 2005). Assim, não é só a questão do líder autêntico que 
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está em causa, as características dos seus colaboradores e do clima organizacional é 

igualmente relevante. Logo, atingir os resultados inerentes à LA só é possível se os 

colaboradores perceberem a autenticidade do líder e tiverem confiança nele para 

desenvolverem os seus níveis de auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência, o que 

se vai relacionar com os elevados níveis de desempenho (Avolio et al., 2004a; Gardner 

et al., 2005). 

Analisando as correlações entre as variáveis, verificamos que a perspetiva moral 

interna é a dimensão da liderança autêntica com uma correlação mais significativa com 

o PsyCap, sendo que todas as outras dimensões também apresentam correlações 

elevadas e próximas. Estes resultados são congruentes com vários estudos (e.g., Ilies et 

al., 2005; Luthans et al., 2007a; Norman et al., 2005) que referem que os colaboradores 

ao observarem o comportamento exemplar dos líderes autênticos (serem justos, 

promoverem a transparência e revelarem condutas éticas) e ao experienciarem uma forte 

motivação intrínseca no trabalho leva ao aumento do PsyCap global. De igual modo, o 

estudo apresentado por Rego et al. (2012) corrobora o mesmo facto da LA se 

correlacionar positivamente com o PsyCap. 

A esperança, nesta investigação é a dimensão do PsyCap com maior poder 

explicativo na relação entre a LA. Avolio et al. (2010) argumentam que uma vez que os 

líderes autênticos têm a capacidade para permanecerem realisticamente esperançosos e 

confiantes, conseguem aumentar a esperança dos seus subordinados ao fomentarem a 

sua energia direcionada para atingir os objetivos e ao melhorarem os planos para 

alcançar esses objetivos, aumentando também a sua auto-eficácia. Os líderes autênticos 

fomentam a autodeterminação, a segurança e a confiança dos seus subordinados, 

capacitando-os a focarem as suas energias criativas nos objetivos importantes, em 

encontrar diferentes caminhos para resolver os problemas e tirar vantagem das 

oportunidades que vão surgindo (Avolio et al., 2004; Edmondson, 2008; Ilies et al., 

2005; Rego et al., 2014b). As emoções positivas e a auto-eficácia que os subordinados 

desenvolvem quando são liderados por pessoas autênticas podem também capacitá-los 

em manter a sua “vontade de vencer” e desenvolver “os planos para alcançar o sucesso” 

ao procurarem objetivos desafiantes (Avolio et al., 2004b; Gardner & Schermerhorn, 

2004; Luthans et al., 2007b). 
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Também De Hoogh e Den Hartog (2008) argumentam que os líderes autênticos 

ao serem justos, promovem a transparência e revelarem condutas éticas, tornam-nos 

mais positivos e mais dispostos a manter e contribuir para o sucesso da organização. 

É importante também referir que Luthans et al. (2007a) sugerem que os efeitos 

combinados das quatro dimensões do PsyCap terão mais impacto do que apenas os 

efeitos de uma dimensão considerada individualmente. Por exemplo, quando os 

colaboradores tentam resolver os problemas de forma criativa ou tentam aproveitar uma 

oportunidade e não conseguem, a sua resiliência vai permitir restabelecer a sua auto-

eficácia. Ou os indivíduos otimistas, esperançosos e auto-eficazes são mais resilientes 

perante adversidades. 

Verificámos na revisão da literatura que alguns autores afirmam que os líderes 

autênticos conseguem aumentar a auto-eficácia dos seus colaboradores, uma vez que 

fomentam o desenvolvimento da sua auto-determinação, das emoções positivas e da 

confiança que estes depositam neles (Avolio et al., 2010; Ilies et al., 2005; Luthans et 

al., 2007a). Gardner e Schermerhorm (2004: 277) também argumentam que “uma das 

tarefas dos líderes autênticos é fortalecer a resiliência”. Estes autores consideram que os 

líderes autênticos aumentam os níveis de resiliência dos seus colaboradores ao assegurar 

que estes têm o apoio que precisam para recuperar das adversidades e para melhorarem 

sempre que surge oportunidade (transparência relacional). Estes líderes conseguem 

antecipar as adversidades que podem surgir, ajudam os subordinados a enfrentá-las e 

estão disponíveis quando estes precisam de ajuda. Indivíduos otimistas distanciam-se 

dos acontecimentos desfavoráveis, diminuindo a probabilidade de sentirem depressão, 

culpa e vergonha, e estando mais propensos a pensar em formas criativas para resolver 

os problemas e a tirar vantagem de oportunidades que vão surgindo (Youssef & 

Luthans, 2007). Estes indivíduos associam os acontecimentos positivos a causas 

internas, permanentes e globais, permitindo-lhes reforçar a sua auto-estima e moral e 

influenciar positivamente a sua motivação (Luthans & Youssef, 2004) estando mais 

predispostos a procurar novas alternativas, novas soluções e novos caminhos para a 

resolução dos problemas que vão surgindo. Já os indivíduos esperançosos têm 

capacidade para definir objetivos e encontrar formas e motivação para os alcançar 

(Snyder, 1995). Quando os indivíduos têm elevados níveis de esperança possuem uma 

determinação interna que os leva a investir a energia necessária para alcançar os seus 
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objetivos. Também os indivíduos auto-eficazes procuram tarefas mais desafiantes e têm 

uma motivação e perseverança que os torna mais predispostos a propor ideias novas e 

úteis para alcançar os objetivos (Larson & Luthans, 2006). 

Em relação à hipótese 9 (os indivíduos com maior capital psicológico são mais 

criativos) verificamos que não existe um efeito direto entre as duas variáveis, o que 

contraria os estudos anteriormente referidos. 

Podemos então dizer, que estes resultados sugerem que nem sempre os 

colaboradores mais criativos são aqueles que têm níveis de PsyCap mais elevados. 

Como já foi referido anteriormente, o PsyCap, é uma construção positiva, 

definida como o desenvolvimento de um estado psicológico positivo de um indivíduo 

caracterizando-se por: (1) auto-eficácia, ter confiança para assumir e colocar o esforço 

necessário para ter sucesso em tarefas desafiadoras; (2) esperança, ser perseverante em 

direção aos objetivos e, quando necessário, redirecionar os caminhos para atingir esses 

objetivos, a fim de ter sucesso; (3) otimismo, fazer uma atribuição positiva acerca do 

sucesso a agora e no futuro; e (4) resiliência, quando acossado por problemas e 

adversidades, o indivíduo tem a capacidade de enfrentar adaptar-se positivamente para 

alcançar o sucesso (Luthans et al., 2007). Assim, muito simplesmente, o PsyCap, pode 

ser visto como quem és e no que te podes tornar em termos de desenvolvimento positivo 

(Avolio & Luthans, 2006) e diferencia-se do capital humano (o que sabemos) do capital 

social (quem sabe) e do capital financeiro (o que temos) (Luthans et al., 2004). Estas 

construções, como são estados de um indivíduo, podem ser desenvolvidas (Luthans et 

al., 2006). 

Torna-se vantajoso às organizações construir, investir e desenvolver na sua força 

de trabalho um comportamento organizacional positivo, com um ambiente de trabalho 

saudável e que promova o bem-estar e a felicidade dos profissionais, é uma prioridade a 

ser respeitada na medida em que ficam criadas as condições necessárias para o 

desenvolvimento dos fatores que compõem o núcleo do constructo do PsyCap. Reforça-

nos Lyubomirsky (2008) que as pessoas mais felizes, as pessoas mais positivas são mais 

resilientes diante das dificuldades, têm sistemas imunológicos mais fortes, e são 

fisicamente mais saudáveis. Segundo o autor, o bem-estar, a felicidade, o otimismo, são 

recursos que ajudam as pessoas a prosperar e a ter sucesso no trabalho, nos 

relacionamentos e na saúde. 
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Este estudo não revelou a mesma linha de resultados com as pesquisas efetuadas 

entre o PsyCap e a criatividade dos colaboradores (Rego et al. 2009a, 2011, 2012, 

2014b), talvez porque o campo de investigação seja distinto e o comportamento no setor 

da saúde se revista de outros fatores com maior ponderação que o efeito do PsyCap para 

o fomento da criatividade nos colaboradores/nas equipas (Luthans et al., 2007), 

descobriram que o absentismo, cinismo, satisfação no trabalho, compromisso e 

comportamentos de cidadania organizacional, podem ser reforçados por um clima de 

trabalho favorável. Uma vez que são estados, podem ser desenvolvidos a fim de terem 

um impacto positivo no nível de desempenho e ao mesmo tempo satisfação sendo uma 

boa fonte de retorno intangível para as organizações (Rego et al., 2012). 

Por fim, no que concerne às hipóteses 10 (a inteligência emocional medeia a 

relação entre a liderança autêntica e a criatividade) e hipótese 11 (o capital psicológico 

medeia a relação entre a liderança autêntica e a criatividade) verificamos que não existe 

um efeito mediador da IE e do PsyCap na relação entre a LA e a criatividade. 

Na tentativa de perceber a razão pela qual estas hipóteses não foram 

comprovadas, consideramos que existem mais fatores que não só a IE e o PsyCap que 

possam contribuir para a criatividade dos colaboradores/das equipas na relação 

mediadora entre a LA e a criatividade, particularmente neste setor da saúde. 

Como vimos a LA concentra-se em realizações positivas e não em enfatizar 

falhas ou aspetos negativos nos colaboradores, em promover relações de confiança que 

resultam em maior segurança emocional nos colaboradores favorecendo assim, o 

caminho para ideias mais criativas e inovadoras (Peterson & Luthans, 2003; Jesen & 

Luthans, 2006; Avolio et al., 2010). Os líderes autênticos possuem a capacidade de 

elevar os níveis de PsyCap nos seus colaboradores/equipas. Eles podem, através das 

interações que estabelecem com estes, com relacionamentos autênticos, desenvolver e 

melhorar forças psicológicas (auto-eficácia, esperança, otimismo e resiliência) e 

fortalece-los emocionalmente, através do desenvolvimento da sensibilidade emocional, 

da compreensão das emoções próprias, da empatia, do auto-encorajamento, da 

compreensão das emoções dos outros e do auto-controlo emocional, que capacitam os 

colaboradores a prosperar e a florescer tendo assim, um impacto positivo na sua 

criatividade e desempenho (Avolio & Gardner, 2005; Avolio et al., 2010; Rego et al., 

2012). 
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O tipo de liderança que pode instaurar a confiança vem de indivíduos que são 

fiéis a si próprios, que são transparentes com os seus seguidores e que têm a 

autenticidade com bússola moral nos seus relacionamentos (Bass & Steidlmeier, 1999; 

Luthans & Avolio, 2003). 

Em qualquer organização, construir relacionamentos, abraçar e apoiar a 

mudança, aproveitar a boa diversidade existente numa equipa multidisciplinar, 

promover o auto-desenvolvimento são habilidades que devem estar presentes nas 

lideranças que pretendam o desenvolvimento das suas organizações. 

Para o terceiro modelo proposto que tem como objetivo averiguar se os 

comportamentos de liderança (autêntica), promovem nos colaboradores/nas equipas 

efeitos que traduzam resultados ao nível da sua criatividade, seja diretamente, seja 

através da mediação da IE e/ou do capital psicológico positivo, e que envolve 

envolvendo todas as hipóteses formuladas nos anteriores modelos propostos, 

verificamos que este modelo estrutural ajustado às 159 equipas revelou uma qualidade 

de ajustamento boa. 

A análise que podemos estabelecer entre a junção do primeiro e segundo 

modelos em relação a este terceiro modelo é que a relação mais evidente que sobressaí é 

que a LE para a ter uma relação direta com a LA, como é mais expectável em termos 

teóricos, pois uma verdadeira LA assenta em características de LT e LE, sendo mais 

evidente neste modelo a presença de uma LA plena em vez de uma liderança pseudo 

autêntica, como nos evidenciava o primeiro modelo proposto. Sendo assim, esta é a 

diferença principal deste modelo e que requer comentário, pois as restantes evidências 

já foram explanadas na discussão presente nos outros dois modelos. 

Por fim para testarmos a hipótese 12 (as variáveis da caracterização da equipa 

influenciam a sua criatividade) proposta no modelo conceptual, recorremos ao teste de 

correlação Rhó de Spearman, à análise de Clusters e à análise de correspondências 

múltiplas para verificarmos a relação entre as variáveis da caracterização das equipas e 

a criatividade, obtendo as seguintes conclusões. 

No que diz respeito ao tamanho da equipa não existe uma correlação 

significativa entre as dimensões de novidade e utilidade. Numa mesma linha, não 

encontramos diferenças significativas no número de elementos por equipas entre os 

cinco clusters de criatividade, nem uma associação significativa entre estes e a 
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tipologias de tamanho de equipas. No entanto, encontramos uma tendência clara para o 

efeito do aumento do tamanho das equipas na diminuição da criatividade em que os dois 

clusters com criatividade elevada e criatividade media alta são os que possuem em 

média, menor tamanho médio e os três clusters com menor criatividade possuem em 

média, maior tamanho médio. Aliás, os clusters com criatividade elevada e com 

criatividade média alta estão sobretudo associados a micro, pequenas e médias equipas, 

evidenciando que a criatividade das equipas funciona melhor em equipas com menos de 

13 elementos. É certo que em equipas de maior tamanho um líder terá maior dificuldade 

em conhecer os seus colaboradores, em transmitir os seus objectivos e estratégias de 

trabalho, tal como os colaboradores terão maior dificuldade em ter acesso mais 

frequente ao seu líder, tendo em última instância, apesar de não significativos, efeitos na 

criatividade das suas equipas. 

Quanto ao efeito da dispersão geográfica na criatividade não encontramos uma 

correlação significativa entre o número de instituições por onde se dispersa a equipa e o 

nivel de novidade/utilidade, apesar de haver uma tendência para uma correlação 

negativa ou inversa entre aquelas variáveis. No entanto, aquando do estudo das 

diferenças do número de instituições por onde se dispersam as equipas em função dos 

clusters de criatividade, encontramos diferenças significativas, tendo os clusters de 

criatividade elevada e de criatividade média alta menor dispersão geográfica média com 

1,3 e 1,0 instituições respectivamente, correspondendo na prática a equipas que se 

localizam numa só instituição. Esta interligação vem a ser confirmada com a 

significância da associação entre os clusters de criatividade e o facto de uma equipa 

estar dispersa por uma ou mais instituições, estando os dois clusters de maior 

criatividade associados a 88,2% e 97,6% de equipas localizadas numa só instituição, 

enquanto os clusters menos criativos se encontram mais dispersos por várias 

instituições. Esta váriável assume um papel de certa forma lógico no processo LA e 

criatividade, pois quando uma equipa está localizada em várias instituições está irá ter 

constrangimentos na sua dinâmica de processos de comunicação, processos de 

conhecimento e processos de operacionalização dos objectivos, que de modo mais ou 

menos directo ou adiado influência/comprometem a sua criatividade. 

Cruzando os resultados obtidos entre o tamanho da equipa e a dispersão 

geográfica, vemos que as equipas menos criativas são as grandes equipas, que 
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justamente estão significativamente associadas a uma dispersão geográfica em várias 

unidades de saúde, dando maior importancia aos resultados anteriormente encontrados.  

Em relação a constituição das equipas por género e o seu impacto na 

criatividade, não encontramos uma correlação significativa entre a percentagem de 

masculinidade das equipas e o nível de novidade/utilidade, nem uma associação 

significativa entre os clusters de criatividade e as tipologias de género das equipas. 

Porém pela análise multivariada vimos que as equipas unisexuais (só masculinas ou só 

femininas) são mais criativas que as equipas mistas. Assim, o facto do líder ser do 

mesmo género dos seus colaboradores, parece ter alguma influência na criatividade; ou 

porque existe maior empatia entre pessoas do mesmo género, ou porque a necessidade 

de a equipa ser unisexual está interligada a um serviço específico de saúde, que pela sua 

especificidade possibilita a criação de novos processos com maior ou menor utilidade. 

No que diz respeito à importância da idade das equipas, ao efeito do tempo de 

serviço na unidade e ao tempo total de serviço sobre a criatividade, não encontramos 

nenhuma relação significativa sobre as dimensões de novidade e utilidade; mas 

encontramos um padrão idêntico para aquelas três variáveis independentes, padrão que 

equaciona uma relação em U invertido destas variáveis com a novidade e utilidade (as 

equipas com idade intermédia (41-50 anos), tempo de serviço intermédio na unidade 

(11-30 anos) e tempo de serviço total intermédio (11-30 amos) são as equipasmais 

criativas). Assim, as equipas mais jovens e mais velhas (menos experientes e mais 

experientes) são as equipas menos criativas. As mais jovens porque necessitam de um 

tempo de aprendizagem inicial sobre toda a dinâmica da função desempenhada e da 

forma de trabalhar do líder e da instituição, ou talvez uma receio de arriscar. Ou porque, 

equipas demasiado jovens, não têm membros com mais experiência que transmitam 

conhecimentos adquiridos e que mantenham a dinâmica da aprendizagem da equipa. Os 

mais velhos, porque já não tem nada a ganhar e porque só estão a espera de sair ou 

porque mentalmente já estão fora, mas na prática estão dentro. 

Quanto a função desempenhada, encontramos uma correlação directamente 

significativa entre a função de enfermeiro e a dimensão de novidade e utilidade; 

encontrando o mesmo padrão mas não significativo com as funções de médico e técnico 

superior. Ao inverso, as funções de técnico de diagnóstico e terapêutica, assistente 

técnico e assistente operacional, apresentam em geral correlações inversas com a 
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novidade e criatividade. Esta menor novidade e utilidade poderá estar associado a um 

tipo de trabalho mais rotineiro desta profissões, que é justamento averso à criatividade. 

Adicionalmente, encontramos uma associação significativa entre os clusters de 

criatividade e o facto de uma equipa ser uniprofissional ou multiprofissional, sendo as 

equipas multiprofissionais menos criativas. Ora a grande maioria das equipas 

multiprofissionais tem um líder que exerce funções diferentes dos seus colaboradores, 

tornando mais difícil todo o processo dinâmico do impacto da liderança deste sobre a 

criatividade dos colaboradores/das equipas. 

Em relação à formação académica das equipas e da sua importancia para as 

dimensões da criatividade, verificamos numa primeira linha que existe uma correlação 

negativa com a proporção de elementos com 1º ciclo, 2º e 3º ciclo e com o ensino 

secundário e que existe uma correlção positiva com a proporção de elementos com 

licenciatura, mestrado ou doutoramento. Daqui destaca-se a ideia de que quanto maior 

porporção de elementos com estudos superiores houver numa equipa, maior será a 

probabilidade de serem criativos, quer ao nível da novidade e utilidade. Isto porque 

nestas profissões de saúde existem procedimentos que exigem conhecimentos de nível 

superior (licenciatura ou mais, e muitas vezes com especializações específicas). 

Associando os clusters de criatividade com os clusteres de formação académica, 

observamos que, apesar de uma forma não significativa as equipas menos criativas são 

equipas heterogêneas, que possuem elementos com estudos superiores e elementos sem 

estudos superiores. O perfil destas equipas poderá originar maiores conflitos internos 

com vista a subida de categoria profissional dentro da equipa, ou conflito com a 

liderança, que nos últimos anos tem mudado, nomeando-se por vezes elementos que não 

são os que têm melhor formação ou formação específica no serviço, ou mais tempo de 

serviço. 

Por fim, em relação ao vínculo encontramos um associação significativa entre os 

clusters de criatividade e os clusters de vínculo, sendo os clusters com vínculo a termo 

certo e com outra tipologia de vínculo associados a criatividade elevada e a criatividade 

média e alta. Quanto às equipas com vínculo a termo certo, a incerteza da sua 

continuação faz com que essas equipas se empenham mais para atingir os objectivos do 

líder e/ou da unidade, tendo directa ou indirectamento efeito na sua craitividade; indo de 

encontro as conlusões obtidas na variável idade e tempo de serviço, já que os elementos 
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com vínculo a termo certo constituem elementos com idade intermédia e de tempo de 

serviço intermédio, tendo muitas vezes um a dois contratos já vencidos. Quanto às 

equipas com outro tipo de vínculo, a sua maior criatividade está explicada pelo facto de 

a maioria serem estagiários que querem granjiar conhecimento positivo em relação ao 

líder e potenciar uma futura entrada na instituição, sendo assim elementos de maior 

criatividade. 

Resumindo, apenas a dispersão geográfica e o vínculo à organização influenciam 

a criatividade dos colaboradores/das equipas. 

Em síntese, com a realização desta investigação pensamos ter contribuído para a 

discussão da relação entre a LA e a criatividade dos colaboradores/equipas. 

Genericamente, podemos afirmar que a nossa investigação mostrou que os líderes 

autênticos são aqueles que suscitam mais criatividade nos seus colaboradores/equipas, 

sendo que a vertente da IE consegue melhores resultados do que o PsyCap no campo da 

criatividade neste estudo efetuado no setor da saúde, transversal às várias equipas que 

constituem as unidades de saúde. 

O resultado é também consistente com Hu e Liden (2011: 185), ao sugerirem 

que a liderança ao nível de equipas pode facilitar “a integração social, os processos 

eficientes e a comunicação fácil” dentro da equipa, aumentando a motivação, elevando 

assim a eficácia da equipa. Esses resultados enriquecem a literatura sobre como a LA 

pode surgir como um fenómeno coletivo e influenciar variáveis pertinentes ao nível 

coletivo, incluindo o desempenho das equipas. 

Conclui-se também, que as organizações devem adotar medidas que promovam 

o desenvolvimento das componentes da LA e criar um clima organizacional adequado, 

de modo a fornecer, tanto aos líderes como aos seus colaboradores/equipas 

oportunidades para se tornarem ainda mais autênticos. De igual modo, seria importante 

fornecer condições para melhorar a gestão das competências essenciais à IE e ao 

PsyCap, através de medidas que promovam o desenvolvimento deste tipo de capital 

psicológico e do uso das emoções nos seus colaboradores. 

A LA afigura-se ser um guia para a liderança eficaz necessária para edificar 

confiança e ambientes de trabalho mais saudáveis, na medida em que há uma atenção 

especial dada à honestidade, integridade e altos padrões de ética no desenvolvimento 

das relações líder/colaborador. 
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5.1.2 Implicações teóricas e práticas 

A globalização e a inerente competitividade trouxeram uma imprescindível 

guerra de talentos. A informação consegue penetrar em todos os recantos, atingindo 

empresas, governos e é colocada ênfase numa questão, hoje muito pertinente, que 

preocupa a população mundial e que diz respeito à promoção de um mundo sustentável. 

É depositado nos líderes e no desenvolvimento de melhores lideranças, ou seja, 

lideranças genuínas, autênticas e transparentes, o âmago da esperança. Esperam-se 

melhores decisões dos líderes do sistema político, a nível mundial, pois influenciam 

inevitavelmente uma cascata de acontecimentos nos diversos níveis da vida humana. 

Tendo em conta os escândalos que ocorreram nas últimas décadas e que 

culminaram no colapso económico de um grande número de empresas bem 

estabelecidas, as questões da autenticidade e da LA tornaram-se mais pertinentes. 

Como referido no quadro teórico, vários académicos que estudaram o problema, 

tentaram procurar novas formas de medir os atributos e comportamentos que compõem 

a LA e positiva porque, nas suas perspetivas, sem estas medidas, pode ser mais difícil 

prever uma liderança de sucesso e assegurar líderes responsáveis quando a falta de 

resultados no que à integridade e autenticidade concerne, tem-se revelado uma falha 

grave dos indivíduos que lideram, facto que realmente temos assistido. 

A comunicação social tem referido, que ao longo desta última década, as 

unidades de saúde operam com recursos limitados. A sustentabilidade do Serviço 

Nacional de Saúde e consequente reorganização faz parte das agendas do dia, dos 

governantes. Os próximos anos serão, com certeza, desafiadores para as organizações 

de saúde. 

Consultando o documento emitido pelo Grupo Técnico para a Reforma da 

Organização Interna dos Hospitais33, verifica-se que o modelo organizacional dos 

hospitais em Portugal, onde ele é reconhecível, não difere substancialmente do modelo 

do pós-guerra que o inspirou. A nova cultura de gestão que se esperava evoluir para 

novos modelos organizacionais em si mesmos capazes de gerar novas dinâmicas de 

gestão, não aconteceu persistindo a indefinição estratégica, o planeamento incipiente ou 
                                                 
33  Documento emitido em Junho de 2010, pelo Ministério da Saúde. Disponível em: 

http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Documentos/MS/Rel_Organizacao_Governacao_Hospitais.pdf, 
acesso em Maio de 2015. 
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inexistente, a falta de transparência nos processos de decisão, tudo concorrendo para a 

desresponsabilização e para a ausência de desenvolvimento da organização. 

A gestão dos recursos humanos e a inerente definição das lideranças e 

hierarquias, na ausência de processos de avaliação credíveis que legitimem as decisões, 

resvala inexoravelmente para o arbítrio e para a iniquidade, contribuindo decisivamente 

para a criação de climas organizacionais negativos. 

Desta forma, e estando as organizações de saúde interessadas em responder aos 

desafios atuais, às constantes mudanças dos contextos organizacionais e de satisfazer 

com qualidade e equidade as necessidades das comunidades onde estão inseridos, que 

cada vez mais estão influenciadas pela diversidade de informação, a promoção de 

ambientes saudáveis capazes de envolver os colaboradores e de despertar a criatividade 

e inovação, deixa de ser uma opção e passa a ser um caminho para a concretização dos 

projetos e respetivas missões. 

Para tal, à que edificar a confiança e ambientes de trabalho mais saudáveis, na 

medida em que há uma atenção especial dada à honestidade, integridade e altos padrões 

de ética no desenvolvimento das relações líder/seguidor. 

 Assim sendo, as organizações devem reconhecer a importância da inovação e da 

criatividade como fontes primárias das vantagens comparativas. O estímulo ao processo 

criativo deve ser constante no contexto empresarial, quer seja na área do comércio, quer 

seja no setor da saúde que cada vez mais se tem tornado empresarial mesmo em âmbito 

público, devendo assim, ser usado como uma ferramenta útil para enfrentar os novos 

desafios do mercado, que exigem flexibilidade e capacidade inovadora. As organizações 

de saúde devem desenvolver meio que valorizem o potencial criativo dos seus 

colaboradores/das suas equipas, incentivando à geração de ideias e dando o apoio 

necessário para que haja inovação. 

É por isso, importante que exista um sistema de aproveitamento da criatividade, 

que poderá estar dependente de muitas outras variáveis para além da criatividade (tais 

como a autonomia, a informação disponível, o sistema de recompensas, a formação e 

treino, a coesão das equipas, …). No entanto, o que constitui o ponto de partida para o 

aproveitamento da criatividade é a criatividade individual, uma vez que nenhuma 

organização consegue inovar sem depender dela (Nayak et al., 2011). 
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Sabendo que a criatividade desempenha este papel importante nas organizações, 

torna-se imprescindível que se criem condições para o seu desenvolvimento. Se as 

organizações não aproveitarem o potencial criativo dos seus colaboradores/das suas 

equipas estarão a desperdiçar recursos indispensáveis para a resolução de problemas, 

para enfrentar oportunidades, para reagir a desafios e para inovar (Rego et al., 2007b, 

2012). 

Como a nossa investigação sugere, a LA pode desempenhar um papel 

fundamental na fomentação da criatividade. Desta forma, é necessário que se aposte em 

líderes com essas competências, mas também que se aposte no seu desenvolvimento. 

Assim, as organizações de saúde devem fazer um esforço para identificar, 

selecionar e valorizar os líderes (os responsáveis dos diferentes serviços e das diferentes 

classes profissionais) com níveis de autenticidade superior e formação adequada. 

Devem, ainda adotar medidas que promovam o desenvolvimento das componentes da 

LA e criar um clima organizacional adequado, que forneça oportunidades aos líderes 

autênticos e aos seus colaboradores/as suas equipas para se tornarem ainda mais 

autênticos(as). 

Este estudo sugere que escolhendo líderes com características autênticas e/ou 

implementando um processo de treino e desenvolvimento da LA (Avolio & Gardner, 

2005; Gardner et al., 2005; Rego et al., 2012), poder-se-á ter resultados extremamente 

benéficos ao nível da performance dos colaboradores/equipas. Qualquer organização 

que aspire ao sucesso carece necessariamente de desenvolver competências e aptidões 

de liderança (Rego et al., 2012). Este estudo revela o potencial da LA e como esta 

predispõe os indivíduos que a percecionam a desenvolver um “contracto psicológico” 

com o seu líder e com a própria organização, pelo que tendem a evidenciar 

comportamentos que vão para além dos seus deveres formais. Parece então 

incontornável que os líderes autênticos beneficiam o ambiente organizacional, 

tornando-o mais ético e humanizado, melhorando igualmente a performance individual 

e fomentando a criatividade dos colaboradores/das equipas (Ilies et al., 2005; Rego et 

al., 2012; Walumbwa et al., 2011a; Zhou & Ren, 2012). 

A LA promove o trabalho com uma vocação e não como um mero emprego, 

fomenta a criatividade, a felicidade e o bem-estar psicológico dos colaboradores/das 

equipas. A LA desenvolve assim a IE e o PsyCap dos colaboradores, as quais podem 
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aumentar a sua criatividade, a sua saúde psicológica, a sua capacidade para lidar com 

situações adversas, a sua proatividade e resiliência, estando mais imunes a situações de 

stress (Fredrikson, 2008). 

Este estudo encontrou resultados promissores, embora preliminares, para o 

impacto positivo que a IE pode ter na criatividade dos colaboradores/das equipas, o que 

pode auxiliar as organizações e os investigadores a identificar novas formas de 

promover a criatividade dos seus colaboradores/equipas de forma a ganhar vantagem 

competitiva. Para além disso, os líderes das organizações devem procurar implementar 

estratégias e programas de desenvolvimento da IE e do PsyCap dos seus colaboradores 

consequentemente das equipas que constituem.  

Os resultados obtidos com este estudo, aplicado a organizações do setor da 

saúde, apresentam-nos um novo suporte conceptual da criatividade organizacional no 

setor. A sua forte relação com a LA, com a IE e com o PsyCap surge-nos aqui (tal como 

já Crossan & Apaydin, 2010; Rego et al., 2012; Walumbwa et al., 2011a a haviam 

analisado para outros setores e com algumas destas temáticas) como uma alavanca do 

desenvolvimento organizacional e, por conseguinte, dos resultados organizacionais. 

Genericamente podemos afirmar que pela análise dos resultados deste estudo, 

confirmamos que existe uma relação direta entre a perceção de LA, a IE e o PsyCap dos 

colaboradores/equipas, logo, na prática, a busca de líderes autênticos deve ser uma 

prioridade das organizações criando valor intangível para as unidades de saúde. 

Resumidamente concluímos que a LA, a IE, o PsyCap e a criatividade são fenómenos 

que estão inter-relacionados, nas organizações de saúde, influenciando, a criatividade 

dos seus profissionais, com maior preponderância através da IE, pois: (a) as equipas 

emocionalmente inteligentes denotam níveis de desempenho superiores; (b) são 

conscientes das emoções individuais dos seus membros e aceitam regulá-las; (c) as 

equipas procuram constantemente feedback que lhes permitam ter “autoconsciência”; e 

(d) as equipas têm normas para se assegurarem de que estão conscientes das 

necessidades e preocupações das pessoas exteriores ao grupo e que usam essa 

consciência para desenvolverem relações com esses indivíduos e grupos (Druskat & 

Wolff, 2001). 

Assim, é imperativo continuar a analisar a criatividade, não só do ponto de vista 

do indivíduo mas, também, ao nível das equipas, pois uma organização que ambicione 
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ser bem-sucedida, precisa de pessoas criativas e qualificadas, da mesma forma, precisa 

de incentivar os colaboradores a desenvolver as suas competências. Além, disso, novas 

pesquisas são necessárias para examinar a influência contextual da LA noutros 

processos e resultados organizacionais, além de criatividade. Os benefícios deste estilo 

de liderança devem ser plenamente explorados, a fim de conseguir abraçá-los e entender 

bem as suas vantagens, tal como o seu potencial adverte. 

De ressaltar o facto, que futuramente os dados estatísticos iram ser tratados sob 

uma metodologia de análise multinível e focando apenas as equipas em prol do 

colobarodor individual, sendo deste modo uma mais-valia para a investigação, 

encetando deste modo uma perspectiva quase inexistente. 

5.2 Limitações da investigação e sugestões para investigações futuras 

 A adequada interpretação dos resultados requer que se tornem explicitas as 

principais limitações com que nos deparámos ao longo da investigação. 

 Uma dessas limitações está relacionada com o facto das variáveis dependentes, 

independentes, mediadoras e antecedentes terem sido colhidas simultaneamente. Este 

facto poderá provocar algumas discrepâncias nos dados recolhidos. Os dados da nossa 

investigação seriam mais fiáveis se recorrêssemos a estudos longitudinais, sendo os 

dados referentes às diferentes variáveis, colhidos em momentos temporais distanciados. 

 A segunda limitação recai sobre o método de medição da IE e do PsyCap, a 

auto-descrição. Este método pressupõe que os indivíduos se auto-conhecem e se 

conseguem auto-analisar, no entanto podem existir pessoas que não possuem esta 

capacidade. Por exemplo, um indivíduo que tenha uma fraca auto-consciência das suas 

emoções não terá auto-consciência para se desenvolver adequadamente nessa 

competência emocional. Para além disso, algumas respostas auto-descritas podem ser 

enviesadas pela desejabilidade social, ou seja, algumas pessoas têm tendência a 

descrever-se como gostariam de ser e não do modo como realmente são. 

A terceira limitação resulta do facto de um dos critérios de inclusão de 

capacidades psicológicas positivas no modelo PsyCap ser a necessidade de se tratarem 

de estados e não traços de personalidade. Daqui resulta que podemos encontrar 

flutuações ao longo do tempo, ou seja, aumentos ou diminuições dos níveis de PsyCap 
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dos indivíduos em função das condições e do contexto existente no momento da 

avaliação/medição. Um exemplo desta situação e o caso em que um colaborador 

recentemente promovido para uma posição com responsabilidades que lhe são ainda 

pouco familiares ou que lhe geram incerteza, poder exibir durante um período de tempo 

inicial, uma quebra na sua autoconfiança ou auto-eficácia (Luthans e tal., 2007b). Para 

ultrapassar esta limitação ou confinar os possíveis erros que dela possam advir, 

sugerimos que em futuras investigações, haja um esforço para que a recolha dos níveis 

de PsyCap dos indivíduos seja efetuada em diferentes momentos. 

 A quarta limitação prende-se com o facto de a amostra recolhida implicar 

diferentes tipologias de unidades de saúde e de várias classes profissionais. Se 

supusermos que poderão existir características e setores potencialmente mais criativos 

que outros, os dados referentes à criatividade dos colaboradores/das equipas podem 

refletir estas diferenças. 

 Seria interessante submeteremos a nossa análise a outras unidades de saúde 

(outros hospitais e centros de saúde) de diferentes áreas geográficas, de forma a que a 

medição da criatividade não fosse influenciada pelas características da organização 

particular e como estudo comparativo das organizações de saúde. 

 Também é importante referir que os dados não nos permitem determinar a 

hipótese de causalidade. Ou seja, a relação entre a IE dos colaboradores/das equipas e a 

sua criatividade podem emergir porque os colaboradores criativos desenvolvem 

soluções e fazem propostas alicerçadas na compreensão das emoções próprias e dos 

outros, no auto-encorajamento e na empatia, valores que devem estar muito presentes 

neste setor particular que é a saúde, onde as emoções estão mais presentemente à flor da 

pele. Por sua vez, não foi evidente esta relação do PsyCap, à semelhança da IE com a 

criatividade, de uma forma direta Também a relação entre a LA, a IE, o PsyCap e a 

criatividade dos colaboradores/das equipas pode ter outras explicações. Por exemplo, os 

colaboradores/as equipas com elevados níveis de PsyCap e/ou com comportamentos 

mais criativos podem tornar os líderes mais predispostos a ser mais autênticos com eles. 

Ou os colaboradores que experienciam emoções positivas podem desenvolver as suas 

capacidades psicológicas positivas e emocionais e estarem mais motivados a descrever 

os seus líderes de uma forma mais positiva. Ou os líderes autênticos (que experienciam 
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emoções positivas) podem ser mais benevolentes quando descrevem a criatividade dos 

seus colaboradores/das suas equipas. 

 A última limitação relaciona-se com o facto de o nosso estudo não prever a 

influência do contexto de trabalho nos níveis de criatividade dos colaboradores/das 

equipas. Consideramos que os líderes podem influenciar a criatividade dos seus 

colaboradores/das suas equipas mas não medimos a influência que os restantes fatores 

de contexto têm nesses níveis de criatividade. Em relação às características individuais, 

também medimos apenas as que dizem respeito às capacidades psicológicas positivas e 

emocionais. 

Particularmente interessante em estudos futuros será analisar que características 

da cultura da organização reforçam ou inibem o papel da IE e do PsyCap na promoção 

da criatividade dos indivíduos. Podemos supor, por exemplo, que o PsyCap e a IE por si 

só, são insuficientes para estimular a criatividade dos colaboradores quando o contexto 

organizacional encoraja a acomodação dos colaboradores, ou quando a cultura da 

organização não inclui abertura a mudança, não incentiva os seus colaboradores a 

assumir riscos e novos desafios e os penaliza quando procuram novas abordagens ou 

sugerem novas perspetivas (Cummings & Oldham, 1997). 

 Seria interessante estudar outras variáveis mediadoras (como a felicidade no 

trabalho, a identificação com a organização e/ou líder, a motivação intrínseca, a 

autenticidade dos colaboradores, a coesão da equipa) para testar esta relação entre a LA 

e a criatividade dos colaboradores/das equipas. 

 No futuro será, também, interessante analisar a relação entre a LA e a 

criatividade em organizações que operam em diferentes culturas, que não a saúde, área 

que foi agora testada, e o comércio, onde já existem alguns artigos descritos. Isto 

permitiria testar se a relação encontrada neste estudo se replica em organizações 

inseridas em contextos culturais deferentes. 

Apesar das limitações aqui descritas, pensamos que o presente estudo contribui 

para a crescente literatura das temáticas retratadas e fornece um suporte para uma 

melhor gestão da criatividade nas organizações. 
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ULSNE 
Conselho de Administração 

CUIDADOS DE 
SAÚDE PRIMÁRIOS 

CUIDADOS 
HOSPITALARES 

URGÊNCIA, 
EMERGÊNCIA E 

CUIDADOS INTENSIVOS 

CS Alfândega da Fé 

CS Bragança I - Sé 

CS Bragança II – Santa Maria 

CS Carrazeda de Ansiães 

CS Freixo de Espada à Cinta 

CS Macedo de Cavaleiros 

CS Miranda do Douro 

CS Mirandela I 

CS Mirandela II 

CS Mogadouro 

CS Torre de Moncorvo 

CS Vila Flor 

CS Vila Nova de Foz Côa 

CS Vimioso 

CS Vinhais 

Departamento de 
Cirurgia 

Serviço de Anestesiologia/Bloco 
Operatório 

Serviço de Cirurgia Geral 

Serviço de Estomatologia 

Serviço de Oftalmologia 

Serviço de Urologia 

Serviço de Otorrinolaringologia 

Serviço de Ortopedia 

Consulta Externa 

Departamento de 
Medicina 

Serviço de Cardiologia 

Unidade de Gastrenterologia 

Serviço de Medicina Interna 

Serviço de Medicina Física e 
Reabilitação 

Serviço de Nefrologia 

Serviço de Neurologia 

Unidade de AVC 

Unidade de Pneumologia 

Unidade de Oncologia Médica 

Departamento da 
Mulher e da Criança 

 

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia 

 

Serviço de Pediatria e Neonatologia 

Departamento de Saúde 
Mental 

Serviço de Psiquiatria/Unidade 
Pedopsiquiatria 

Unidade de Psicologia Clínica 

Unidade do Doente de Evolução 
Prolongada 

Departamento de 
MCDT 

Serviço de Imagiologia 

Serviço de Patologia Clínica 

 

Serviço de Medicina Transfusional 

 

Serviço de Urgência Médico-Cirurgica 

Serviço de Urgência Básica 

Serviço de Medicina Intensiva 

CUIDADOS 
CONTINUADOS 

Unidade de Convalescença 

Unidade de Paliativos 

 

SAÚDE PÚBLICA 

Unidade de Saúde Pública 

Centro de Diagnóstico Pneumológico 

APOIO CLÍNICO E 
TÉCNICO 

Serviço de Apoio Social 

Serviço de Esterilização 

Serviços Farmacêuticos 

Serviço de Nutrição e Dietética 

 

Serviço de Assistência Religiosa 

APOIO À GESTÃO E 
LOGÍSTICA 

Gabinete de Apoio ao Cidadão 

 

Gabinete Jurídico e Contencioso 

 

Gabinete de Comunicação e Imagem 

Gabinete de Apoio e Controlo 

Gabinete da Qualidade 
 

Serviço de Formação e 
Desenvolvimento 

 

Serviço de Saúde e Risco 
Ocupacional 

 

Serviço de Apoio Geral e Transportes 

 

Serviço de Compras e Logística 

Serviço de Contabilidade e Gestão 
Financeira 

Serviço de Informática e 
Comunicações 

Serviço de Instalações e 
Equipamentos 

Serviço de Gestão de Utentes 

Serviço de Recursos Humanos 

Fiscal Único 

Auditoria Interna 

Secretariado 

Fonte: Construído a partir do Organograma da ULSNE. 

Laboratório de Saúde Pública 
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TABELA 1 – População em estudo nas Áreas Gerais de Apoio à Administração da ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida e válida; elementos sombreados à população total. 

Áreas Gerais de Apoio à 
Administração 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 

 

Órgãos de Administração 
1 

1 7 0 1 5 0 2 16 

1 8 0 1 5 0 2 17 
 

Órgãos de Administração 
2 

0 7 0 0 2 0 1 10 

0 7 0 0 2 0 1 10 
 

Órgãos Clínicos 1 
23 2 0 0 1 0 0 26 

26 2 0 0 1 0 0 29 
 

Órgãos Clínicos 2 
12 0 0 0 0 0 0 12 

15 0 0 0 0 0 0 15 
 

Órgãos de Enfermagem 
0 0 0 51 0 0 0 51 
0 0 0 51 0 0 0 51 

 

TOTAL 
36 16 0 52 8 0 3 115 

42 17 0 52 8 0 3 122 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Órgãos de Administração 1: 1 Presidente do Conselho de Administração (Director); 1 Vogal Executivo; 1 Director Clínico; 1 

Director de Enfermagem; 1 Fiscal; 2 Auditores Internos; 7 Responsáveis do Departamento de Gestão e Apoio Logístico 

(Comunicação e Imagem; Planeamento e Controlo; Compras e Logística; Formação e Desenvolvimento; Informática e 

Comunicações; Instalações e Equipamentos; Recursos Humanos); 4 AT; 

Órgãos de Administração 2: 1 Vogal Executivo (Director); 7 Responsável da Área de Gestão e Apoio Logístico (Apoio ao 

Cidadão; Jurídico e Contencioso; Qualidade e Saúde e Risco Ocupacional; Apoio Geral; Transportes; Contabilidade e Gestão 

Financeira; Gestão de Utentes); 1 Responsável da Área de Apoio Clínico e Técnico (Apoio Social); 

Órgãos Clínicos 1: 1 Director Clínico (Director); 1 Assessor de Direcção Clínica (Responsável pelos Cuidados de Saúde 

Primários); 7 Responsáveis no Departamento de Cirurgia; 9 Responsáveis no Departamento de Medicina; 2 Responsáveis no 

Departamento da Mulher e Criança; 1 Responsável no Departamento de Saúde Mental; 2 Responsável no Departamento de MCDT; 

1 Responsável da Área de Urgência, Emergência, Cuidados Intensivos; 1 Responsável dos Cuidados de Saúde Primários; 1 

Responsável dos Cuidados Continuados; 1 Responsável de Saúde Pública; 2 Responsável de Apoio Clínico e Técnico (Serviços 

Farmacêuticos; Nutrição e Dietética); 1 AT; 

Órgãos Clínicos 2: 1 Responsável pelos Cuidados de Saúde Primários (responsável no CS de Bragança II – Santa Maria); 14 

Responsáveis nos restantes CS; 

Órgãos de Enfermagem: 1 Director de Enfermagem (Director e Responsável na UHB); 1 Assessor de Enfermagem; 15 

Responsáveis de Serviço na UHB (Bloco Operatório; Cirurgia Geral ♂ e ♀; Urologia; Ortopedia; Consulta Externa; Medicina 

Interna ♂ e ♀; Nefrologia; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria e Neonatologia; Psiquiatria; Doente de Evolução Prolongada; 

Urgência; Medicina Intensiva; Esterilização); 1 Responsável na UHMC; 8 Responsáveis de Serviço na UHMC (Bloco Operatório; 

Ortopedia; Consulta Externa; Medicina Interna; Unidade AVC; Oncologia; SUB; Convalescença/Paliativos; Esterilização); 1 

Responsável na UHM; 7 Responsáveis de Serviço na UHM (Bloco Operatório; Cirurgia Geral; Consulta Externa; Medicina Interna; 

Especialidades; Pediatria; Urgência; Esterilização); 15 Responsáveis nas Unidades de Cuidados de Saúde Primários; 
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TABELA 2 – População em estudo nos vários Centros de Saúde da Área de Cuidados de Saúde Primários 
da ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida e válida; elementos sombreados à população total. 

Centros de Saúde MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 

 
Alfândega da Fé 

0 1 0 6 0 0 0 7 

4 1 0 9 10 10 0 34 
 
Bragança – Santa Maria 

10 2 0 15 12 5 0 44 

14 2 0 25 18 9 0 68 
 
Bragança – Sé 

0 0 0 8 11 4 0 23 

10 0 0 13 12 6 0 41 

 
Carrazeda de Ansiães 

4 0 0 9 4 4 0 21 

4 0 0 10 5 4 0 23 

 
Freixo de Espada à Cinta 

3 0 0 6 1 5 0 15 

3 0 0 7 5 5 0 20 

 
Macedo de Cavaleiros 

10 0 0 15 12 3 0 40 

12 0 0 18 12 4 0 46 

 
Miranda do Douro 

4 0 0 11 8 7 0 30 

5 0 0 12 10 8 0 35 

 
Mirandela I 

6 0 0 11 5 5 0 27 

7 0 0 12 6 6 0 31 

 
Mirandela II 

6 0 0 11 6 7 0 30 

10 0 0 13 10 8 0 41 

 
Mogadouro 

5 0 0 9 8 2 0 24 

6 0 0 11 9 3 0 29 

 
Torre de Moncorvo 

0 0 0 7 11 7 0 25 

4 0 0 10 11 7 0 32 
 
Vila Flor 

5 0 0 6 7 7 0 25 

5 0 0 8 7 10 0 30 
 
Vila Nova de Foz Côa 

5 0 0 12 4 8 0 29 

7 0 0 16 5 12 0 40 
 
Vimioso 

3 0 0 6 5 3 0 17 

3 0 0 9 7 6 0 25 
 
Vinhais 

6 0 0 10 8 6 0 30 

7 0 0 12 9 10 0 38 
 

TOTAL 
67 3 0 142 102 73 0 387 

101 3 0 185 135 108 0 532 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Alfândega da Fé, Bragança – Santa Maria, Bragança – Sé, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro, 

Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vimioso: AT (Responsável AT + AO); 

Carrazeda de Ansiães, Miranda do Douro, Mirandela I, Mirandela II, Vila Nova de Foz Côa e Vinhais: ENF (Responsável 

ENF + AO);
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TABELA 3 – População em estudo nos vários Serviços do Departamento de Cirurgia, Consulta Externa e 

Hospital de Dia da Área de Cuidados Hospitalares da ULSNE. 
Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Departamento de Cirurgia 
Consulta Externa 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro  TOTAL  

C
iru

rg
ia

 

 
 
 
 
Anestesia/ 
Bloco Operatório 

UHB  
 

6 

0 0 11 0 5 0 22 

UHMC 0 0 10 0 4 0 14 

UHM 0 0 13 0 2 0 15 

UHB  
 

11 

0 0 18 0 9 0 38 

UHMC 0 0 9 0 4 0 13 

UHM 0 0 12 0 4 0 16 

 
 
 
 

Cirurgia Geral 

UHB ♂  
 

13 

0 0 10 0 5 0 28 

UHB ♀ 0 0 11 0 3 0 14 

UHM 0 0 14 0 0 0 14 

UHB ♂  
 

20 

0 0 15 0 7 0 42 

UHB ♀ 0 0 14 0 5 0 19 

UHM 0 0 21 0 7 0 28 

 
Estomatologia 

 2 0 0 0 0 0 0 5 

2 5 0 0 0 0 0 7 

 
Oftalmologia 

 3 0 3 0 0 0 0 6 

5 0 5 0 0 0 0 10 

 
Urologia 

 0 0 0 10 0 0 0 10 

2 0 0 13 0 0 0 15 

 
Otorrinolaringologia 

 2 0 0 0 0 0 0 2 

3 0 0 0 0 0 0 3 

 
 
 

Ortopedia 

UHB  
9 

0 0 12 0 6 0 27 

UHMC 0 0 13 1 4 0 18 

UHB  
15 

0 0 16 0 12 0 43 

UHMC 0 0 16 1 8 0 25 

 
 
 
 

Consulta Externa 

UHB 0 0 0 10 0 4 0 14 

UHMC 0 0 0 3 0 2 0 5 

UHM 0 0 0 5 0 0 0 5 

UHB 0 0 0 11 0 5 0 16 

UHMC 0 0 0 3 0 1 0 4 

UHM 0 0 0 6 0 2 0 8 
 

TOTAL 
 35 0 3 122 1 35 0 196 

58 5 5 154 1 63 0 286 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Anestesia/Bloco Operatório, Cirurgia Geral, Urologia, Ortopedia (AO partilhados com Urologia - UHB) e Consulta Externa: 

ENF (Responsável ENF + AO); Estomatologia: UHB: 2 MED (Responsável MED + TS); CSP: 5 TS (1 Alfândega, 1 Mirandela II, 

1 Mogadouro, 2 Bragança – St. Maria); Oftalmologia: MED (Responsável MED + TDT); Otorrinolaringologia:  UHB: 2 MED; 

UHM: 1 MED;  

Grupos de estudo sem resposta: UHB: Urologia (MED); UHM: Cirurgia Geral (AO); Consulta Externa (AO);



Anexos______________________________________________________________________________ 

372 

TABELA 4 – População em estudo nos vários Serviços do Departamento de Medicina da Área de 

Cuidados Hospitalares da ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Departamento de 
Medicina 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 

M
ed

ic
in

a 

 

Cardiologia 
0  5 0 0 0 0 5 

3 0 6 0 0 0 0 9 
 

Gastrenterologia 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 2 

 
 
 
 
 

Medicina 
Interna 

UHB ♂  
 

15 

 

0 0 9 0 4 0 28 

UHB ♀ 0 0 10 0 3 0 13 

UHMC 0 0 15 0 5 0 19 

UHM 0 0 20 0 3 0 23 

UHB ♂  
 

22 

 

0 0 14 0 6 0 42 

UHB ♀ 0 0 14 0 6 0 20 

UHMC 0 0 16 0 8 0 24 

UHM 0 0 21 0 6 0 27 
 

M. Física e 
Reabilitação 

0 0 24 0 0 0 0 24 
2 0 28 0 0 0 0 30 

 

Nefrologia 
0 0 0 10 0 4 0 15 

2 0 0 12 0 5 0 19 
 

Neurologia 
0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 3 
 

Unidade de AVC 
0 0 0 12 0 7 0 19 

0 0 0 12 0 7 0 19 
 

Pneumologia 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 
 

Oncologia Médica 
0 0 0 5 0 0 0 6 

2 0 0 5 0 0 0 7 
 

Especialidades 
0 0 0 10 0 4 0 14 

0 0 0 11 0 6 0 17 
 

TOTAL 
15 0 29 92 0 30 0 166 

37 0 34 105 0 44 0 220 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Cardiologia: UHB: 2 MED + 6 TDT (3 em acumulação com Pneumologia); UHM: 1 MED (Director); Gastrenterologia: UHB: 1 

MED (Director); UHM: 1 MED; Medicina Interna: UHB: 14 MED (1 Director); UHMC: 3 MED; UHM: 5 MED; ENF 

(Responsável ENF + AO); Medicina Física e Reabilitação: UHB: 11 TDT (7 Fisioterapeutas + 2 Terapeutas Ocupacionais + 2 

Terapeutas da Fala); UHMC: 2 MED (1 Director) + 11 TDT (1 Responsável TDT; 7 Fisioterapeutas + 3 Terapeutas Ocupacionais + 

1 Terapeuta da Fala); UHM: 4 TDT (Fisioterapeutas); CSP: 2 TDT (Fisioterapeutas: 1 Miranda do Douro e Vimioso; 1 Vinhais); 

Nefrologia: UHB: ENF (Responsável ENF + AO); Neurologia: UHB: 1 MED; UHM: 2 MED (1 Director); Unidade de AVC: 

UHMC: 1 MED (Responsável em acumulação de funções – Medicina Interna); ENF (Responsável ENF + AO); Oncologia Médica: 

UHMC; Serviço de Especialidades: UHM: ENF (Responsável ENF + AO); Agrega internamento de várias especialidades 

(Oftalmologia; Otorrinolaringologia; Cardiologia; Neurologia; Gastrenterologia;  

Grupos não estudados: Cardiologia, Gastrenterologia, M. Física e Reabilitação, Nefrologia, Neurologia, Pneumologia e Oncologia 

Médica (MED); 
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TABELA 5 – População em estudo nos vários Serviços dos Departamentos da Mulher e da Criança, de 
Saúde Mental e de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) da Área de Cuidados 
Hospitalares da ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Departamentos da Mulher e 
da Criança, de Saúde Mental 
e de MCDT 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro  TOTAL 

M
ul

he
r 

e 
C

ria
nç

a 

 

Ginecologia e Obstetrícia 
5 0 0 9 0 0 0 14 

6 0 0 14 0 0 0 20 

 
 

Pediatria e 
Neonatologia 

UHB   
6 

0 0 13 0 5 0 24 

UHM 0 0 7 0 2 0 9 

UHB   
9 

0 0 15 0 5 0 29 

UHM 0 0 8 0 4 0 12 

S
aú

de
 M

en
ta

l 

 

Psiquiatria/Pedopsiquiatria 
3 0 0 10 0 8 0 21 

4 0 0 13 0 12 0 29 
 

Psicologia Clínica 
0 8 0 0 0 0 0 8 

0 10 0 0 0 0 0 10 
 

Doente Evol Prolongada 
0 0 0 8 0 6 0 13 

0 0 0 9 0 9 0 18 

M
C

D
T

 

 

Imagiologia 
0 0 28 0 0 0 0 29 

3 0 36 0 0 0 0 39 

 
 
 
 

Patologia Clínica 

UHB 2 2 13 0 0 0 0 18 

UHMC 0 0 4 0 0 0 0 4 

UHM 0 0 11 0 0 0 0 11 

SP 0 1 2 0 0 0 0 3 

UHB 3 4 16 0 0 0 0 23 

UHMC 0 0 4 0 0 0 0 4 

UHM 2 0 13 0 0 0 0 15 

SP 0 2 5 0 0 0 0 7 
 

TOTAL 
16 11 58 47 0 21 0 153 

27 16 74 59 0 30 0 206 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Ginecologia e Obstetrícia: UHB: AO (em acumulação de funções – Pediatria e Neonatologia);  

Pediatria e Neonatologia: UHB: 6 MED (1 Responsável) + ENF (Responsável – ENF + AO) 7 Pediatria + 8 Neonatologia); AO 

(em acumulação com a Ginecologia/Obstetrícia); UHM: 3 MED (1 Director) + ENF (Responsável – ENF + AO);  

Psiquiatria/Pedopsiquiatria: UHB: 4 MED (1 Director; 1 Pedopsiquiatra) + ENF (Responsável - ENF + AO; 1 Consulta) + AO (1 

Consulta);  

Psicologia Clínica: UHB: 3 TS (1 Responsável); CSP: 7 TS (1 Bragança II; 1Macedo de Cavaleiros; 1Mirandela II; 1 Mogadouro; 

1 Torre de Moncorvo; 1 Vimioso + Carrazeda; 1 Saúde Pública); 

Doente Evolução Prolongada: 1 MED (Responsável – em acumulação funções – Psiquiatria) + 1 TS (em acumulação de funções – 

Psicologia Clínica) + 1 TDT (T. Ocupacional em acumulação de funções – Medicina Física e Reabilitação) + ENF (Responsável 

ENF + AO);  

Imagiologia: UHB: 1 MED + 10 TDT; UHMC: 6 TDT; UHM: 2 MED + 9 TDT (1 Coordenador); CSP: 6 TDT (1 Torre de 

Moncorvo; 1 Bragança II; 2 Mogadouro; 3 Vila Nova de Foz Côa);  

Patologia Clínica: UHB: 2 MED (1 Director – UHB + UHMC – MED + TS) + 16 TDT (1 Responsável – 12 PC + 4 SP); UHMC: 4 

TDT (1 Responsável): UHM: 2 MED + 13 TDT (1 Responsável); 
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TABELA 6 – População em estudo nos vários Serviços do Departamento de Urgência, Emergência e 

Cuidados Intensivos por Unidade de Saúde da ULSNE. 

 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Urgências, Emergências e 
Cuidados Intensivos 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 

U
M

C
 

 
U.H. Bragança 

0 0 0 26 0 10 0 36 

0 0 0 32 0 14 0 46 

 
U.H. Mirandela 

0 0 0 20 0 5 0 25 

0 0 0 25 0 7 0 32 

S
M

I  
U.H. Bragança 

4 0 0 14 0 4 0 22 

5 0 0 16 0 6 0 27 

S
U

B
  

Macedo de Cavaleiros 
0 0 0 11 0 5 0 16 

0 0 0 12 0 6 0 18 
 

TOTAL 
4 0 0 71 0 24 0 99 

5 0 0 85 0 33 0 123 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Urgência Médico Cirúrgica (UMC): UHB: ENF (Responsável - ENF + AO); UHM: ENF (Responsável – ENF + AO; 3 INEM); 

Serviço de Medicina Intensiva (SMI): ENF (Responsável - ENF + AO); 

Serviço de Urgência Básica (SUB): ENF (Responsável – ENF + AO); 
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TABELA 7 – População em estudo nos vários Serviços do Departamento de Cuidados Continuados da 
ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Departamento de 
Cuidados Continuados 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 

 

Convalescença/Paliativos 
0 0 0 16 0 7 0 23 

0 0 0 17 0 11 0 28 
 

TOTAL 
0 0 0 16 0 7 0 23 

0 0 0 17 0 11 0 28 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Unidade de Convalescença/Paliativos: ENF (10 Convalescença + 7 Paliativos; ENF Responsável ENF + AO); 



Anexos______________________________________________________________________________ 

376 

TABELA 8 – População em estudo nos vários Departamentos da Área de Saúde Pública da ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Departamentos 
Saúde Pública 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 

U
ni

da
de

 d
e 

S
aú

de
 P

úb
lic

a 

 

Alfândega da Fé 
0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 
 

Bragança – Sé 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 4 0 3 0 0 10 
 

Carrazeda de Ansiães 
0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 
 

Freixo de Espada à Cinta 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 1 
 

Macedo de Cavaleiros 
2 0 2 0 1 0 0 5 

2 0 2 0 1 0 0 5 
 

Miranda do Douro 
0 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 0 1 
 

Mirandela I 
1 0 1 0 1 9 0 3 

1 0 2 0 1 0 0 4 
 

Mogadouro 
0 0 0 0 1 0 0 1 

0 0 0 0 1 0 0 1 
 

Torre de Moncorvo 
0 0 1 0 1 0 0 2 

0 0 1 0 1 0 0 2 
 

Vila Flor 
0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 
 

Vila Nova de Foz Côa 
0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 
 

Vimioso 
0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 
 

Vinhais 
0 0 1 0 1 0 0 1 

0 0 1 0 1 0 0 2 
 

Centro de Diagnóstico 
Pneumológico 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 3 0 0 0 3 
 

TOTAL 
3 0 10 0 6 0 0 19 

5 1 13 3 10 4 0 36 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Unidade de Saúde Pública: 4 Grupos de Responsabilidade: (1) Macedo de Cavaleiros + Mogadouro + Vinhais; (2) Alfândega da 

Fé + Carrazeda de Ansiães + Mirandela I + Vila Flor; (3) Bragança – Sé + Freixo de Espada à Cinta + Miranda do Douro + Torre de 

Moncorvo + Vimioso; (4) Vila Nova de Foz Côa; 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO DO DIRECTOR DE DEPARTEMENTO PARA 
PÚBLICAÇÃO DO ESTUDO; 
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TABELA 9 – População em estudo nos vários Departamentos da Área de Apoio Clínico e Técnico da 
ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Departamento de Apoio 
Clínico e Técnico  

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 

Serviços de Apoio Social 0 12 0 0 0 0 0 12 

0 18 0 0 0 0 0 18 

 
 
 
 

Esterilização 

UHB 0 0 0 1 0 3 0 4 

UHMC 0 0 0 1 0 3 0 4 

UHM 0 0 0 1 0 3 0 4 

UHB 0 0 0 1 0 5 0 6 

UHMC 0 0 0 1 0 4 0 5 

UHM 0 0 0 1 0 3 0 4 
 

Serviços Farmacêuticos 
0 6 7 0 0 0 0 13 

0 8 7 0 0 0 0 15 
 

Nutrição e Dietética 
0 6 0 0 0 0 0 6 

0 7 0 0 0 0 0 7 
 

Assistência Religiosa 
0 0 0 0 0 0 0 3 

0 3 0 0 0 0 0 3 
 

TOTAL 
0 24 7 3 0 9 0 43 

0 36 7 3 0 12 0 58 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Serviços de Apoio Social: UHB: 4 TS; UHMC: 1 TS; UHM: 2 TS (1 Responsável); CS: 11 TS (1 Bragança I; 1 Bragança II; 1 

Alfândega da Fé, Vila Flor; 1 Carrazeda de Ansiães; 1 Freixo de Espada à Cinta e Mogadouro (compartilhado); 1 Macedo de 

Cavaleiros e UHMC; 1 Mirandela I; 1 Mirandela II; 1 Torre de Moncorvo; 1 Vimioso e Mogadouro (compartilhado); 1 Vinhais; 1 

Vila Nova de Foz Côa); 

Esterilização: UHB: ENF (Responsável); UHMC: ENF (Responsável); UHM: ENF (Responsável); 

Serviços Farmacêuticos: UHB: 5 TS + 3 TDT; UHMC: 1 TS (l Responsável) + 2 TDT; UHM: 2 TS + 2 TDT; 

Nutrição e Dietética: UHB: 1 TS (Responsável); UHM: 1 TS; CSP: 5 TS (1 Mogadouro, Freixo de Espada à Cinta e Torre de 

Moncorvo; 1 Mirandela I e II; 1 Alfândega da Fé e Macedo de Cavaleiros; 1 Vimioso, Miranda do Douro e Carrazeda de Ansiães; 1 

Bragança I e II e Vinhais); 

Assistência Religiosa: UHB: 1TS; UHMC: 1TS; UHM: 1TS; 

Grupos de estudo sem resposta: Assistência Religiosa; 
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TABELA 10 – População em estudo nos vários Departamentos da Área de Gestão e Apoio Logístico da 
ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida; elementos sombreados à população total. 

Departamento de Gestão e 
Apoio Logístico 

MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro  TOTAL  

 

Apoio ao Cidadão 
0 1 0 0 2 0 0 3 

0 1 0 0 2 0 0 3 
 

Jurídico e Contencioso 
0 1 0 0 2 0 0 3 

0 2 0 0 2 0 0 4 
 

Planeamento e Controlo 
0 5 0 0 0 0 0 5 

0 5 0 0 0 0 0 5 

Qualidade 
Formação e Desenvolvimento 
Saúde e Risco Ocupacional 

0 3 0 1 4 0 0 8 

0 3 0 1 5 0 0 9 

 
 
 
 

Apoio Geral 

UHB 0 1 0 0 1 13 1 16 

UHMC 0 0 0 0 0 16 0 16 

UHM 0 0 0 0 0 8 0 8 

UHB 0 1 0 0 1 26 1 28 

UHMC 0 0 0 0 0 27 0 27 

UHM 0 0 0 0 0 11 0 11 
 

Transportes 
0 1 0 0 0 8 0 9 

0 1 0 0 1 10 0 12 
 

Compras e Logística 
0 3 0 0 12 10 0 25 

0 3 0 0 13 10 0 26 
 

Contabilidade e Gestão 
Financeiros 

0 6 0 0 7 0 0 13 

0 6 0 0 12 0 0 18 
 

Informática e Comunicações 
0 6 0 0 6 0 0 12 

0 6 0 0 7 0 0 13 

 
 
 
 

Instalações e  
Equipamentos 

UHB 0 1 0 0 2 11 0 14 

UHMC 0 1 0 0 1 3 0 5 

UHM 0 1 0 0 1 2 0 4 

UHB 0 3 0 0 2 15 0 20 

UHMC 0 1 0 0 1 3 0 5 

UHM 0 1 0 0 2 3 0 6 

 
 
 
 
 

Gestão de Utentes 

UHB 0 0 0 0 24 3 0 24 

UHMC 0 0 0 0 17 0 0 17 

UHM 0  
1 

0 0 20 1 0 22 

CSP 0 0 0 14 0 0 14 

UHB 0 0 0 0 35 6 0 41 

UHMC 0 0 0 0 28 0 0 28 

UHM 0  
1 

0 0 33 2 0 36 

CSP 0 0 0 15 0 0 15 
 

Recursos Humanos 
0 4 0 0 10 0 0 14 

0 4 0 0 11 0 0 15 
 

TOTAL 
0 35 0 1 123 75 1 235 

0 38 0 1 170 112 1 322 
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Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Apoio ao Cidadão: UHB: 1 TS (Responsável); UHMC: 1 AT; UHM: 1 AT;  

Jurídico e Contencioso: UHB: 2 TS (1 Responsável) + 2 AT;  

Planeamento e Controlo: UHB: 5 TS (1 Responsável);  

1. Qualidade/2. Formação e Desenvolvimento/3. Saúde e Risco Ocupacional: UHB: 1 TS (Responsável) + 3 AT; UHMC: 1AT; 

UHM: 2 TS + 1 ENF + 1 AT;  

Apoio Geral: UHB: 1 TS (Director e Responsável) + 1 AT + 26 AO (1 Encarregado; 4 Recepção; 3 Telefonista; 2 Motoristas de 

Medicina; 2 Patologia Clínica/Medicina Transfusional; 1 Imagiologia; 3 Farmácia; 4 Rouparia; 4 Limpeza; 1 Barbearia; 1 Fisiatria); 

UHMC: 27 AO (1 Encarregado; 3 Recepção; 7 Apoio e Vigilância; 3 Telefonistas; 1 Patologia Clínica/Medicina Transfusional; 1 

Imagiologia; 1 Farmácia; 2 Rouparia; 3 Limpeza; 1 Correio; 4 Fisiatria); UHM: 11 AO (1 Encarregado; 3 Recepção; 2 Telefonistas; 

1 Farmácia; 1 Rouparia; 1 Limpeza + 1 Patologia Clínica + 1 Fisiatria);  

Transportes: UHB: 1 TS (Responsável) + 1 AT + 7 AO (6 Motoristas); UHMC: 1 AO (Motorista); UHM: 2 AO (Motoristas);  

Compras e Logística: UHB: 3 TS (1 Responsável) + 9 AT + 5 AO; UHMC: 1 AT + 2 AO; UHM: 3 AT + 3 AO;  

Contabilidade e Gestão Financeiros: UHB: 6 TS (1 Responsável) + 7 AT; UHMC: 4AT; UHM: 1 AT;  

Informática e Comunicações: UHB: 5 TS + 3 AT; UHMC: 3 AT (1 Responsável); UHM: 1 TS + 1 AT;  

Instalações e Equipamentos: UHB: 3 TS (1 Director) + 2AT + 15 AO; UHMC: 1 TS + 1 AT + 3 AO; UHM: 1 TS + 2 AT + 3 AO;  

Gestão de Utentes: UHB: 35 AT (1 Responsável; 7 Consulta Externa; 3 Patologia Clínica/Medicina Transfusional; 3 Imagiologia; 

6 Urgência; 4 Arquivo Clínico; 3 Pisos; 3 Medicinas; 2 Psiquiatria; 1 UDEP; 2 Marcações ao Exterior) + 6 AO (2 Consulta Externa; 

1 Patologia Clínica/Medicina Transfusional; 1 Imagiologia; 2 Arquivo); UHMC: 28 AT (1 Responsável; 6 SUB; 9 Consulta 

Externa; 3 Internamento; 3 Patologia Clínica/Medicina Transfusional; 3 Imagiologia; 3 Arquivo Clínico; 1 

Convalescença/Paliativos); UHM: 1 TS (Director) + 33 AT (1 Responsável; 1 Estatística; 4 Arquivo Clínico; 3 Imagiologia; 3 

Patologia Clínica/Medicina Transfusional; 1 Gastrenterologia; 6 Urgência; 4 Internamento; 2 Bloco Operatório/Cirurgia 

Ambulatório; 6 Consultas Externas; 1 Marcações ao Exterior) + 2 AO (1 Arquivo Clínico; 1 Patologia Clínica/Medicina 

Transfusional); CS: 15 AT (os Responsáveis de cada CS);  

Recursos Humanos: UHB: 1 AT; UHMC: 2 AT; UHM: 2 TS (1 Responsável) + 4 AT; CSP: 2 TS + 4 AT; 
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TABELA 11 – População em estudo em todas as Áreas e Departamentos da ULSNE. 
 

Legenda: Elementos sem sombreados correspondem à população recolhida e válida; elementos sombreados à população total. 

Área e Departamentos MÉD. TS TDT ENF. AT AO Outro TOTAL 
 

Áreas e Gerais de Apoio à 
Administração 

36 16 0 52 8 0 3 115 

42 17 0 52 8 0 3 122 
 

Cuidados de Saúde 
Primários - Centros de 
Saúde 

67 3 0 142 102 73 0 387 

101 3 0 185 135 108 0 532 

Cuidados Hospitalares – 
Departamento de Cirurgia 
e Consulta Externa 

35 0 3 122 1 35 0 196 

58 5 5 154 1 63 0 286 

Cuidados Hospitalares – 
Departamento de 
Medicina 

15 0 29 92 0 30 0 166 

37 0 34 105 0 44 0 220 

Cuidados Hospitalares – 
Departamento da Mulher 
e da Criança, de Saúde 
Mental e de MCDT 

16 11 58 47 0 21 0 153 

27 16 74 59 0 30 0 206 

 

Urgência, Emergência e 
Cuidados Intensivos 

4 0 0 71 0 24 0 99 

5 0 0 85 0 33 0 123 
 

Cuidados Continuados 
0 0 0 16 0 7 0 23 

0 0 0 17 0 11 0 28 
 

Saúde Pública 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5 1 13 3 10 4 0 36 
 

Apoio Clínico e Técnico 
0 24 7 3 0 9 0 43 

0 36 7 3 0 12 0 58 
 

Gestão e Apoio Logístico 
0 35 0 1 123 75 1 235 

0 38 0 1 170 112 1 322 
 

TOTAL 
173 89 97 546 234 274 4 1417 

275 116 133 664 324 417 4 1933 
 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos e o de Planeamento e Controlo; e pelo Investigador nos vários Departamentos e Serviços da ULSNE. 

Nota: O departamento de Saúde Pública não foi alvo de estudo. 
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TABELA 12 – Equipas em estudo em todas as Áreas e Departamentos da ULSNE. 
 

Equipa Líder Equipa Líder Equipa Líder 

1 ♠ Órgãos de Administração 1 56 ♣ Med. CS Vinhais 111 ♥ AO Pediatria UHM 

2 ♠ Órgãos de Administração 2 57 ♣ Enf. CS Vinhais 112 ♥ Med. Psiquiatria UHB 

3 ♠ Órgãos Clínicos 1 58 ♣ AT. CS Vinhais 113 ♥ Enf. Psiquiatria UHB 

4 ♠ Órgãos Clínicos 2 59 ♣ AO. CS Vinhais 114 ♥ AO Psiquiatria UHB 

5 ♠ Órgãos de Enfermagem 60 ♥ Med. Anestesiologia 115 ♥ TS Psicologia UHB 

6 ♣ Enf. CS Alfândega da Fé 61 ♥ Enf. Bloco Operatório UHB 116 ♥ Enf. UDEP UHB 

7 ♣ Med. CS Bragança – St. M.ª 62 ♥ AO Bloco Operatório UHB 117 ♥ AO UDEP UHB 

8 ♣ Enf. CS Bragança – St. M.ª 63 ♥ Enf. Bloco Operatório UHMC 118 ♥ TDT Imagiologia UHM 

9 ♣ AT. CS Bragança – St. M.ª 64 ♥ AO Bloco Operatório UHMC 119 ♥ Med. Patologia Clínica UHB 

10 ♣ AO. CS Bragança – St. M.ª 65 ♥ Enf. Bloco Operatório UHM 120 ♥ TDT Patologia Clínica UHB 

11 ♣ Enf. CS Bragança – Sé 66 ♥ AO Bloco Operatório UHM 121 ♥ TDT Patologia Clínica UHMC 

12 ♣ AT. CS Bragança – Sé 67 ♥ Med. Cirurgia Geral 122 ♥ TDT Patologia Clínica UHM 

13 ♣ AO. CS Bragança – Sé 68 ♥ Enf. Cirurgia Homens UHB 123 ♦ Enf. Urgência UHB 

14 ♣ Med. CS Carraz. de Ansiães 69 ♥ AO Cirurgia Homens UHB 124 ♦ AO Urgência UHB 

15 ♣ Enf. CS Carraz. de Ansiães 70 ♥ Enf. Cirurgia Mulheres UHB 125 ♦ Enf. Urgência UHM 

16 ♣ AT. CS Carraz. de Ansiães 71 ♥ AO Cirurgia Mulheres UHB 126 ♦ AO Urgência UHM 

17 ♣ AO. CS Carraz. de Ansiães 72 ♥ Enf. Cirurgia UHM 127 ♦ Med. Medicina Intensiva UHB 

18 ♣ Med. CS Freixo EC 73 ♥ Estomatologia UHB 128 ♦ Enf. Medicina Intensiva UHB 

19 ♣ Enf. CS Freixo EC 74 ♥ Oftalmologia UHM 129 ♦ AO Medicina Intensiva UHB 

20 ♣ AO. CS Freixo EC 75 ♥ Enf. Urologia UHB 130 ♦ Enf. Urgência UHMC 

21 ♣ Med. CS Mac. de Cavaleiros 76 ♥ Med. Otorrino. UHM 131 ♦ AO Urgência UHMC 

22 ♣ Enf. CS Mac. de Cavaleiros 77 ♥ Med. Ortopedia 132 ● Enf. Convalescença/Paliativos UHMC 

23 ♣ AT. CS Mac. de Cavaleiros 78 ♥ Enf. Ortopedia UHB 133 ■ AO Convalescença/Paliativos UHMC 

24 ♣ AO. CS Mac. de Cavaleiros 79 ♥ AO. Ortopedia UHB 134 ■ TS Apoio Social UHM 

25 ♣ Med. CS Miranda do Douro 80 ♥ Enf. Ortopedia UHMC 135 ■ Esterilização UHB 

26 ♣ Enf. CS Miranda do Douro 81 ♥ AO. Ortopedia UHMC 136 ■ Esterilização UHMC 

27 ♣ AT. CS Miranda do Douro 82 ♥ Enf. Consulta Externa UHB 137 ■ Esterilização UHM 

28 ♣ AO. CS Miranda do Douro 83 ♥ AO Consulta Externa UHB 138 ■ TS Farmácia UHMC 

29 ♣ Med. CS Mirandela I 84 ♥ Enf. Consulta Externa UHMC 139 ■ TDT Farmácia UHB 

30 ♣ Enf. CS Mirandela I 85 ♥ AO Consulta Externa UHMC 140 ■ TS Nutrição e Dietética UHB 

31 ♣ AT. CS Mirandela I 86 ♥ Enf. Consulta Externa UHM 141 ▲ Apoio ao Cidadão UHB 

32 ♣ AO. CS Mirandela I 87 ♥ TDT Cardiologia UHB 142 ▲ Jurídico e Contenciosos UHB 

33 ♣ Med. CS Mirandela II 88 ♥ Med. Medicina Interna UHB 143 ▲ Apoio e Controlo UHB 

34 ♣ Enf. CS Mirandela II 89 ♥ Enf. Medicina Homens UHB 144 ▲ Qualidade/Formação/SR Ocupacional UHB 

35 ♣ AT. CS Mirandela II 90 ♥ AO. Medicina Homens UHB 145 ▲ Apoio Geral UHB 

36 ♣ AO. CS Mirandela II 91 ♥ Enf. Medicina Mulheres UHB 146 ▲ Apoio Geral UHMC 

37 ♣ Med. CS Mogadouro 92 ♥ AO. Medicina Mulheres UHB 147 ▲ Apoio Geral UHM 

38 ♣ Enf. CS Mogadouro 93 ♥ Enf. Medicina Interna UHMC 148 ▲ Transportes UHB 

39 ♣ AT. CS Mogadouro 94 ♥ AO. Medicina Interna UHMC 149 ▲ Compras e Logística UHB 

40 ♣ AO. CS Mogadouro 95 ♥ Enf. Medicina Interna UHM 150 ▲ Contabilidade e Gestão Financeira UHB 

41 ♣ Enf. CS Torre de Moncorvo 96 ♥ AO. Medicina Interna UHM 151 ▲ Informática e Comunicações UHMC 

42 ♣ AT. CS Torre de Moncorvo 97 ♥ TDT M. F. Reabilitação UHMC 152 ▲ Instalações e Equipamentos UHB 

43 ♣ AO. CS Torre de Moncorvo 98 ♥ Enf. Nefrologia UHB 153 ▲ Instalações e Equipamentos UHMC 

44 ♣ Med. CS Vila Flor 99 ♥ AO. Nefrologia UHB 154 ▲ Instalações e Equipamentos UHM 

45 ♣ Enf. CS Vila Flor 100 ♥ Enf. Unidade AVC UHMC 155 ▲ Gestão de Utentes UHB 

46 ♣ AT. CS Vila Flor 101 ♥ AO. Unidade AVC UHMC 156 ▲ Gestão de Utentes UHMC 

47 ♣ AO. CS Vila Flor 102 ♥ Enf. Oncologia UHMC 157 ▲ Gestão de Utentes UHM 

48 ♣ Med. CS Vila N.F. Côa 103 ♥ Enf. Especialidades UHM 158 ▲ Gestão de Utentes UH + CS 

49 ♣ Enf. CS Vila N.F. Côa 104 ♥ AO. Especialidades UHM 159 ▲ Recursos Humanos UHM 

50 ♣ AT. CS Vila N.F. Côa 105 ♥ Med. Ginecologia e Obst. UHB  
 

51 ♣ AO. CS Vila N.F. Côa 106 ♥ Enf. Ginecologia e Obst. UHB 

52 ♣ Med. CS Vimioso 106 ♥ Med. Pediatria UHB 

53 ♣ Enf. CS Vimioso 108 ♥ Enf. Pediatria UHB 

54 ♣ AT. CS Vimioso o 109 ♥ AO Pediatria UHB 

55 ♣ AO. CS Vimioso 110 ♥ Enf. Pediatria UHM 

Legenda: 
♠ Administração 
♣ Cuidados de Saúde Primários 
♥ Cuidados Hospitalares 
♦ Urgência, Emergência e Cuidados Intensivos 
● Cuidados Continuados 
■ Apoio Clínico e Técnico 
▲ Apoio à Gestão e Logística 
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