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Resumo 

 

O presente relatório serve como componente de avaliação da Unidade Curricular de 

Estágio, referente ao 2º ano do 2º ciclo do Mestrado de Línguas Estrangeiras Aplicadas, 

na vertente do Comércio e Relações Internacionais. 

Este aborda e explica todas as tarefas desenvolvidas ao longo do estágio realizado no 

Vintage House Hotel. 

Para além da parte prática do estágio, é desenvolvida ao longo deste relatório, a questão 

da liderança feminina nas empresas, tentando apresentar estratégias específicas, traços 

distintivos entre géneros e marcas que caracterizam um líder de sucesso. É traçado um 

percurso histórico, de contextualização, da evolução do papel das mulheres na sociedade, 

até ao ponto em que lhes é permitido tomar posse de cargos de direção. 

No final é efetuada uma apreciação crítica, relacionando a temática acima referida, com 

o caso da entidade acolhedora do estágio, o Vintage House Hotel, onde a representação 

feminina em cargos de liderança é marcante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Mulheres; Liderança; Estratégias; Género; Sucesso, Empresas; Vintage 

House Hotel; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

 

This report serves as an element of assessment of the internship performed as part of the 

2nd year of the master course in Foreign Languages Applied to Trade and International 

Affairs. 

It will address and explain all the tasks performed during the internship conducted at the 

Vintage House Hotel. 

More than the performance during the internship, it will be developed throughout this 

report the investigation about feminine leadership in companies, trying to present specific 

strategies, distinctive qualities between genders and the characteristics for a successful 

leader. It’s outlined the historical course of women in society, to the point where it’s 

allowed to them to have management jobs. 

At the end it will be made a critical assessment, relating the themes above mentioned, 

with the specific case of Vintage House Hotel, where the feminine representation in 

leadership positions is very strong. 
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Introdução 

 

A raça humana, desde os seus primórdios, usa o poder como fator de sobrevivência e, 

séculos depois, este exercício de poder continua ligado de forma complexa à subjugação 

dos mais fracos e à necessidade de posse. 

A partir da década de 30, certas questões organizacionais ganharam maior força nas 

discussões e, como tal, o exercício do poder começou a ser abordado de novas formas e 

certas questões organizacionais ganharam novos contornos. 

Graças a inúmeros estudos realizados já a partir da década de 50, a liderança e o poder 

começaram a ser encarados como 

 

A capacidade de influenciar os acontecimentos, o pensamento e os 

comportamentos de uma pessoa. Tal capacidade envolve questões pessoais e políticas 

e representa a forma pela qual uma pessoa estende a sua influência nos outros; é 

diferente de autoridade, uma vez que esta é delegada pelas instâncias superiores. 

(Kanan, 2010: 244) 

 

Ao longo dos anos vários estudos vieram generalizar o exercício do poder nas 

organizações. Contudo, estes pouco consideravam o papel feminino, uma vez que a maior 

parcela da população que conquistava posições mais elevadas na hierarquia de uma 

organização era masculina. 

Durante a década de 1960 são raros os registos que relatam a presença das mulheres no 

mercado de trabalho. A possibilidade de mulheres ocuparem posições de liderança em 

qualquer contexto laboral era tida como uma anomalia. Estas passaram, no entanto, a ser 

cada vez mais recrutadas para trabalhar, numa nova fase de expansão económica. 

A partir de 1975, com a implementação do Ano Internacional da Mulher, pela ONU, a 

questão do género ganhou ainda mais espaço para pesquisas e tema de debates. 

Relativamente ao papel profissional destas, são debatidas questões como remuneração, 

tarefas e funções, capacidades, entre muitos outros pontos relevantes. 

Nos últimos anos verificaram-se mudanças que levaram a novos valores e conceitos, entre 

os quais a redução dos obstáculos para as mulheres relativamente a cargos de gestão, 

apesar de ainda se notar um descompasso entre o discurso e as ações de apoio à igualdade 

de géneros e às práticas que se verificam no dia-a-dia. 
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Irene Vaquinhas defende que a grande maioria das mulheres que conquistaram posições 

de destaque nas grandes empresas mundiais fizeram-no durante a década de 1990, ou seja, 

foi uma conquista bastante recente (Vaquinhas 2009: 241-253). 

Estas disparidades são explicadas pelos estudiosos de formas diferentes. Podem partir do 

individuo (a liderança feminina poderá ser menos eficaz) ou do contexto e situação dentro 

das empresas em questão (características da empresa, ambiente organizacional, estruturas 

de poder e composição dos grupos). 

Os problemas enfrentados pelas mulheres quando aspiram ou exercem efetivamente uma 

posição de liderança baseiam-se na transição entre a marginalidade social da mulher em 

contexto de trabalho e no reconhecimento de que uma liderança eficaz não passa 

necessariamente por atributos exclusivamente masculinos. 

Assim, em termos sociológicos, a questão fundamental é perceber se a ascensão da mulher 

a posições hierarquicamente superiores em organizações, não implica o fim do conceito 

de liderança, como é até hoje conhecido. 

Fernando Cardoso de Sousa, citando Pedrosa, (Sousa 2013: 23) defende que ainda se está 

a sentir o impacto da mudança profunda que foi a abertura das portas do mundo do 

trabalho e do poder às mulheres. Assim, a nomeação de mulheres para cargos de topo, 

apesar de ser tida e vista como normal, ainda gera alguma surpresa e admiração quando 

se trata de determinadas áreas de trabalho. 

Apesar de que, com o tempo, se tem vindo a conquistar cada vez mais áreas de intervenção 

em que as mulheres têm uma voz ativa, há sectores de atividade em que os estereótipos 

permanecem e são notórios, como o caso da política, em que as desigualdades são 

evidentes. 

Este relatório irá analisar a evolução do papel da mulher e traçar as principais 

características desta como gestora ou enquanto responsável por cargos de chefia. Terá 

como base, numa primeira parte, a análise de matéria bibliográfica, começando por 

estudar a evolução da condição feminina, passando depois para a presença da mulher nas 

empresas e a distinção do género na liderança e na gestão. Serão também traçados os 

perfis de algumas líderes mundiais e em especial dois exemplos de liderança no local de 

estágio, o Vintage House Hotel. 

Tendo como principal objetivo a descrição e análise do estágio realizado no Vintage 

House Hotel, a segunda parte do mesmo irá detalhar as atividades desenvolvidas durante 

o estágio e os projetos concluídos no hotel ao longo de cinco meses. 
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O estágio integrado no Mestrado de Línguas Estrangeiras Aplicadas tem como objetivo a 

aplicação dos conteúdos lecionados no mundo profissional e o desenvolvimento teórico 

de uma temática escolhida pelo aluno que requer investigação e posteriormente a 

interligação da mesma com as atividades desenvolvidas ao longo das 900 horas de estágio. 

São amplificadas as capacidades de trabalho em equipa e individualmente, a autonomia 

no trabalho, bem como a comunicação com públicos de diversas nacionalidades, levando 

a que as capacidades linguísticas sejam aumentadas. 

Este relatório tem como principal objetivo, para além de analisar o trabalho desenvolvido 

ao longo do estágio no Vintage House Hotel, analisar o papel da mulher nas empresas e 

caracterizar o perfil da mulher gestora, destacando a evolução desta ao longo dos tempos 

e os obstáculos que se lhe apresentam. 

É dado ênfase como ponto de ligação entre a componente teórica e a componente prática, 

aos exemplos de liderança feminina existentes no hotel. 

Serão mencionadas estratégias de gestão de ambos os géneros, de forma a fazer 

comparação, para poder traçar de forma mais eficaz o perfil da mulher gestora e assim 

compreender o papel feminino e a sua presença nas mais diversas organizações. 

Ao longo deste relatório serão abordadas e aprofundadas estratégias de gestão por parte 

das chefias e serão dados exemplos mundiais de mulheres com cargos de gestão e 

percursos profissionais de sucesso. 

Além disso, procurar-se-á consumar alguns objetivos específicos, entre os quais: 

 Refletir sobre a evolução da mulher na sociedade; 

 Analisar o caso específico de Portugal; 

 Perceber como funciona o mercado de trabalho relativamente à igualdade de 

géneros; 

 Estudar de forma específica as empresas europeias e as empresas em Portugal; 

 Analisar as mais diversas estratégias de gestão dos géneros; 

 Explorar o papel das mulheres e o seu tipo de liderança; 

 Destacar vários exemplos internacionais, nacionais e em específico do Vintage 

House Hotel; 

Para desenvolver e cumprir todos os objetivos propostos serão utilizadas diferentes 

metodologias, tais como: 

 Estudo documental e bibliográfico em publicações científicas, internet, 

publicações periódicas em suporte de papel ou digital e livros; 
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 Contacto direto com os diversos agentes, isto é, com as chefias femininas do 

Vintage House Hotel; 

 Realização de uma entrevista à diretora do hotel e à chefe de receção; 

 Análise de documentos técnicos referentes ao período em que o hotel se encontra 

sob chefia feminina; 

Para a realização deste relatório foram utilizadas múltiplas fontes, entre as quais, fontes 

documentais, recolhidas de forma a contextualizar o tema em estudo e validar a 

informação aqui desenvolvida e registos eletrónicos, isto é, foram consultadas inúmeras 

bases de dados e estudos publicados on-line. 

Foi também mantido, ao longo do estágio, um registo diário de todas as atividades e 

tarefas desenvolvidas, de modo a elaborar de forma rigorosa, o presente relatório e 

descrever detalhadamente todos os procedimentos do Vintage House Hotel. 

De modo a poder aprofundar ainda mais a temática, foram realizadas duas entrevistas 

(Diretora Márcia Coelho e Chefe de Receção Guida Robalo), cuja finalidade foi obter 

perspetivas diferentes sobre a liderança feminina e sobre os diferentes cargos de chefia 

no Vintage House Hotel. Desta forma, foi possível analisar os diferentes percursos 

profissionais e os diferentes obstáculos ultrapassados, que levaram estas mulheres a 

cargos de chefia e assim compreender melhor a temática aqui desenvolvida. 

São descritas e analisadas as tarefas realizadas e os projetos efetuados ao longo do estágio, 

tendo sido na sua maioria concluídos durante o tempo de estágio na Wine Academy. 

Foram conduzidas duas entrevistas a duas das mulheres com cargos de chefia no Hotel: 

Márcia Coelho, diretora e Guida Robalo, Chefe de receção e também Duty-manager. 

Estas tiveram como propósito ter exemplos concretos de dois percursos profissionais de 

sucesso e ter noção de estratégias usadas como mulheres com cargos de chefia. Foi 

também uma forma de relacionar a temática abordada neste relatório com o estágio 

desenvolvido no Vintage House Hotel. 

Durante cinco meses de estágio foi mantido um registo diário de práticas, de forma a ter 

uma descrição mais rigorosa das atividades desenvolvidas no estágio, tendo sido usado 

como complemento para a elaboração deste mesmo relatório e como ponte entre a 

componente teórica e a componente prática. 
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1. Evolução da Condição Feminina 

 

Ao longo da história da humanidade homens e mulheres desempenharam diferentes 

tarefas e mostraram diferentes capacidades. O desenvolvimento humano levou a 

diferenças significativas no cérebro masculino e feminino. Nenhum ser humano é igual 

ao outro. As diferenças culturais influenciam fortemente a maneira como homens e 

mulheres pensam e agem. E cada um de nós, acaba por ser uma elaborada mistura de 

características masculinas e femininas (Vaquinhas 2009:241-253). 

Contudo, por norma, cada sexo apresenta um leque de características muito próprias e são 

inúmeras as mulheres que podem servir como exemplo de como ser bons lideres ou como 

se tornar líder.  

São mulheres que tomaram a liderança de empresas, companhias, organizações, 

fundações, entre muitos outros organismos e mostraram a outras mulheres as 

possibilidades que estão ao seu alcance e o poder que podem vir a ter. 

Mesmo assim, no panorama geral, o número de mulheres em cargos de liderança continua 

a ser menor que o número de homens.  

Que tipos de experiências motivam estas mulheres a lutar contra o status quo? Como 

podem incentivar outras mulheres a seguir os seus passos? Mas, mais importante, que 

lutas tiveram que superar e qual a evolução que o seu papel teve na sociedade atual? 

 

1.1 O caso de Portugal 

 

Os quatro regimes políticos instaurados no nosso país ao longo do século XX (o final da 

Monárquia, a Primeira República, o Estado Novo e a Democracia)  levaram a mudanças 

radicais no papel das mulheres e na sua situação profissional. A instauração do regime 

republicano atenuou certas normas que subjugavam as mulheres aos maridos e aboliu 

certas diferenças jurídicas baseadas apenas na distinção de sexos. 

O regime republicano regulou em 1911 o direito de voto dos portugueses, cedendo esse 

direito a todos os cidadãos com mais de vinte e um anos, que soubessem ler e escrever, e 

aos chefes de família. Contudo, esta foi escrita de forma ambígua não especificando se 

esse direito se aplicava à mulher.   

A situação paradoxal vivida pelas mulheres no nosso país (Ferreira 1999; Vaquinha 2009: 

241-253) é bem ilustrada pelo episódio protagonizado pela médica Carolina Beatriz 

Ângelo que, invocando a sua qualidade de “chefe de família”, uma vez que era viúva e 
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mãe, conseguiu que um tribunal lhe reconhecesse o direito de votar. Esta autorização foi 

baseada no conceito abrangente da lei publicada, uma vez que se referia a “cidadãos 

portugueses”, expressão que engloba homens e mulheres. 

Carolina Beatriz Ângelo foi, assim, a primeira mulher a exercer o poder de voto dentro 

dos doze países que viriam a constituir a União Europeia, até ao seu alargamento em 

1996, embora no nosso país apenas tenha sido instaurado o sufrágio universal passados 

mais de sessenta anos. 

Esta médica foi a fundadora da Associação de Propaganda Feminista e juntamente com a 

escritora Ana de Castro Osório, autora de um autêntico manifesto feminista em 1905 

chamado “As Mulheres Portuguesas”, são dois exemplos de empenho na luta pelos 

direitos das mulheres. 

A questão do voto feminino foi então debatida e para que se evitassem situações 

semelhantes, em 1913 uma nova lei eleitoral passa a especificar que apenas os “chefes de 

família do sexo masculino” poderiam ser eleitos ou eleger (Vaquinhas 2009:241-253). 

Durante o Estado Novo organizações como A Obra das Mães para a Educação Nacional, 

a Mocidade Portuguesa Feminina e o Movimento Nacional Feminino, em contextos 

diversificados, faziam frente ao regime. Criou-se uma esfera própria de atuação privada 

e pública reservada às mulheres, em que se valorizava o papel de mãe e de esposa. 

O direito do voto das mulheres foi estendido às eleições para as câmaras, em 1933. No 

entanto, a capacidade eleitoral delas era determinada em função do chefe de família. Um 

novo diploma, em 1934, permitiu a elegibilidade para a assembleia nacional de mulheres 

com mais de vinte e um anos, solteiras e com rendimento próprio, bem como a mulheres 

casadas e às chefes de famílias com diploma de ensino secundário ou que pagassem 

contribuição predial. 

Assim, entre 1935 e 1945 houve quatro mulheres deputadas – Maria Baptista Guardiola, 

Maria Domitila de Carvalho, Maria Cândida Parreira e Maria Luiza Van Zeller - apesar 

de o governo de Salazar ser considerado autoritário. Permitiu-se a participação feminina 

na esfera política e pela primeira vez, é possível falar em liderança feminina. 

O direito de voto tornou-se universal em 1974 e cargos de administração local, carreiras 

diplomáticas e magistraturas judiciais passaram a estar ao dispor das mulheres. Nesse 

mesmo ano Maria de Lourdes Pintassilgo tornou-se a primeira mulher a ter um cargo 

ministerial no nosso país, à frente da pasta dos Assuntos Sociais. 
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Nos anos que se seguiram, pequenas medidas que davam maior liberdade às mulheres 

foram sendo instauradas, como por exemplo, foi abolido o direito de o marido abrir a 

correspondência da mulher e foi introduzida a licença de maternidade. 

Em 1976 a nova Constituição estabeleceu a igualdade entre homens e mulheres, em todos 

os domínios da sociedade. O conceito de “chefe de família” desapareceu com a criação 

do novo Código civil em 1978 e em 1980 foi declarada a igualdade de oportunidades e 

igualdade de tratamento no trabalho entre homens e mulheres. 

Durante este período de instauração e consolidação da democracia portuguesa, entre os 

anos de 1974 e 1979, a condição social da mulher foi alterada nos mais diversos domínios 

(Ferreira 1999). Foi-lhes permitido o acesso a todas as carreiras profissionais, foi alargado 

o direito de voto, reconheceu-se constitucionalmente a igualdade entre homens e 

mulheres e desapareceu a figura de “chefe de família”.   

Todas estas alterações foram registadas sem que para tal houvesse necessidade de grandes 

manifestações, tudo aconteceu de forma natural, consequência da progressão de Portugal 

para se enquadrar na esfera dos países avançados e democráticos. 

O Presidente da República Ramalho Eanes quebrou um grande tabu quando, em 1980, 

propôs Maria de Lurdes Pintassilgo para Primeira-ministra. 

Atualmente, e embora tenha havido grandes progressos na igualdade entre homens e 

mulheres, estudos revelam que os centros de poder económico e político, bem como 

outros lugares de decisão, são ainda, na sua grande maioria, ocupados por homens. Uma 

das poucas exceções é Assunção Esteves, que tomou posse a 21 de Junho de 2011 e 

ocupou o cargo de Presidente da Assembleia da República, segundo lugar de maior 

importância na hierarquia do estado português. 

A questão da igualdade no trabalho e no salário está longe de ser aplicada na totalidade 

(Ferreira 2010). A mulher portuguesa continua a trabalhar mais horas e a ganhar menos, 

apesar de ser a força de trabalho maioritária. Existem menos de 30% de mulheres em 

posições de chefia enquanto mais de 70% de homens ocupam tais cargos. 

São inúmeros os exemplos de mulheres que marcaram a história do nosso país, contudo, 

os movimentos pelos seus direitos têm tido, de maneira geral, pouca expressão. Tal 

questão é ainda mais notória quando comparado com outros países da Europa, sobretudo 

países como a Itália e a Espanha. 

Portugal tem, no entanto, um quadro jurídico-constitucional considerado como um dos 

mais avançados no que respeita ao pressuposto de igualdade entre homens e mulheres, 

principalmente porque eliminou rapidamente a ordem jurídica que defendia a 
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subordinação da mulher à norma máscula e que impunha, por exemplo, a obrigação do 

trabalho doméstico. 

Como defende José Eduardo Carvalho em “As Mulheres Dominam a Economia….e a 

Economia Gosta!”  

 

Nos últimos cinquenta anos, a condição da mulher na sociedade mudou mais do 

que a soma dos últimos milénios. Em apenas duas gerações houve uma revolução 

incrivelmente acelerada e muito silenciosa que foi a revolução da mulher. Elas têm 

hoje papel preponderante na economia, ingressando maciçamente no mercado de 

trabalho. A queda da fecundidade, que liberta a mulher para trabalhar fora de casa e o 

aumento do seu nível de instrução – que cresce mais que os homens – são fatores que 

ajudam muito nessa revolução silenciosa. (Carvalho 2015: 18) 

 

Debatemo-nos, então, com o primeiro paradoxo da vida das mulheres em Portugal. 

Atualmente, em paralelo com uma lei que declara a igualdade entre homens e mulheres 

nas responsabilidades familiares, cívicas e profissionais, encontram-se longas horas de 

trabalho (horário laboral mais longo da UE) e intensa atividade económica mal 

remunerada (salários mais baixos da UE).  
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2. Presença Feminina nas Empresas 

 

2.1 Mercado de trabalho 

 

As maiores alterações sociais verificadas em Portugal nas últimas décadas prendem-se 

com o rápido crescimento do emprego no sector dos serviços e com a entrada massiva 

das mulheres no mercado de trabalho. Verificou-se um reforço da presença feminina em 

sectores como o ensino e a formação profissional, muitas vezes sobrepondo a presença 

masculina, deu-se um aumento na vida ativa das mulheres que passaram de a exercer um 

modelo de atividade mais contínuo, sem tantas interrupções devido à família (esta deve-

se, em grande parte, à diminuição da taxa de natalidade). 

Da mesma forma, é possível observar que, desde a década de 80, que a população 

estudantil é sobretudo constituída por raparigas. Isto implica que, em 2014, dos mais de 

103 mil estudantes do ensino superior, mais de 57 mil eram do sexo feminino (ver tabela 

1 abaixo). 

 

Anos 
Sexo 

Total Masculino Feminino 

 1996 81.083 34.134 46.949 

 2000 84.746 34.218 50.528 

 2005 84.363 35.109 49.254 

 2006 82.720 34.572 48.148 

 2007 95.341 42.959 52.382 

 2011 131.508 58.040 73.468 

 2012 116.576 51.550 65.026 

 2013 106.249 47.237 59.012 

 2014 103.638 46.120 57.518 

Fontes/Entidades: DGEEC/MEC, PORDATA 

In: http://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+pela+1.%C2%AA+vez+no+ensino+superior+total+e+por+sexo-1047  

Última atualização: 2014-12-03 

                      Tabela 1 – Estudantes do Ensino Superior em Portugal 

 

http://www.pordata.pt/Portugal/Alunos+matriculados+pela+1.ª+vez+no+ensino+superior+total+e+por+sexo-1047
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Este fenómeno de feminização da universidade é extensivo aos outros países da Europa. 

O que torna o caso de Portugal especial é o facto de que em 1960/61 já 31,4% da 

população estudantil do ensino superior eram mulheres. Caso que se estendia a todos os 

ramos do ensino, o que na época era raro em qualquer outro país. 

No ano letivo de 1993/94, com exceção das Ciências de Computação, Engenharia e 

Desporto, as raparigas eram a maioria em todos os cursos universitários no ensino público 

(Ferreira 2010).   

Atualmente Portugal apresenta uma taxa bastante elevada de atividade feminina da 

Europa (ver anexo 1), no entanto essa atividade é exercida em condições bastante distintas 

daquelas que encontram em outros países também com elevadas taxas. 

A feminização do emprego em Portugal tornou-se mais evidente na década de 1970, 

aquando da explosão do sector terciário e da administração, em que se deu um 

considerável reforço das mulheres na vida profissional. 

Ao contrário do que se verificou na maioria dos países europeus, em que a crise levou à 

estagnação das atividades económicas, o nosso país não teve registo de qualquer perda 

no volume de postos de trabalho durante os anos 70. 

 

Respondendo a anseios que impunham um sentimento cada vez mais claro da 

urgência da mudança, a maioria dos governos europeus lançou políticas de igualdade 

no trabalho e no emprego durante a década de 1970. Portugal, uma vez liberto dos 

grilhões do Estado autoritário salazarista, não foi exceção. A seguir ao 25 de Abril, 

lançou-se em políticas de combate à discriminação social, económica, cultural e 

política das mulheres, que não se limitaram a seguir a inspiração de outros países, 

procurando antes ir mais além. Estas políticas foram recebidas como uma 

inevitabilidade decorrente do próprio processo de modernização e de democratização 

do país. (Ferreira 2010: 24-25) 

 

A estipulação e fixação do salário mínimo, subsídio de desemprego, licença de 

maternidade de 90 dias e definição dos direitos durante a gravidez e de apoio à família 

tiveram um impacto direto no aumento do emprego feminino no nosso país. 

Durante a gravidez há dispensa de trabalho, sem que haja perda de regalias ou 

remuneração e existe ainda o direito de licença de parto de 14 semanas, sem perda de 

remuneração, subsídios ou tempo de serviço. 

Atualmente, e também atravessando um contexto de crise, continua a verificar-se uma 

disparidade salarial entre homens e mulheres. Têm acesso aos mesmos postos de trabalho 
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e alegadamente às mesmas condições, mas ganhando em média menos 16% que os 

homens. Países como Alemanha e Espanha encontram-se entre os piores, mas foi Portugal 

o país que mais piorou com a crise. 

Muitos dos estados-membros registaram um maior crescimento na diferença de salários 

entre trabalhadores do sexo feminino e masculino, desde 2008. Portugal, entre 2008 e 

2013, apresentou um aumento de 3,8%. Desta forma a mulheres ganham menos 13% que 

os homens (Ver tabela 2). 

Apesar de elevado, este número consegue ficar abaixo da média europeia, que se encontra 

atualmente nos 16,4%. Podem-se verificar casos em países europeus em que as mulheres 

ganham quase menos 30% que os homens, como por exemplo a Estónia (29.9%). 

Relativamente a gestores de topo na Europa, só um terço são mulheres, sendo que no 

nosso país, em 2013, apenas 34% das mulheres exerciam cargos de gestão, apesar de 

representarem 49% da força laboral. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Remuneração base média, por sexo 
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Em Portugal há apenas 9% de mulheres em conselhos de administração nas maiores 

empresas. Este número só consegue superar três outros países europeus. 

Na prática as mulheres trabalham 59 dias de graça se comparadas aos homens, em relação 

à diferença salarial. 

A igualdade jurídica em vigor numa sociedade com certas carências económicas e com 

estruturas sociais como apresenta Portugal, dificilmente correspondem ao que é praticado. 

 

2.2 Empresas Europeias 

 

A igualdade entre géneros encontra-se legislada na Carta dos Direitos Fundamentais da 

UE, uma vez que atingir esta igualdade é um dos principais objetivos e uma das mais 

importantes tarefas da União Europeia. É também uma condição necessária para se poder 

atingir os objetivos do plano estratégico europeu 2020. 

Apesar de se terem verificado progressos nas últimas décadas nesta área, as desigualdades 

entre homens e mulheres persistem relativamente a posições de chefia e o ritmo de 

mudança em certos países-membros é muito lento. 

As mulheres são incrivelmente ultrapassadas pelos homens em posições de liderança, 

sobretudo no sector empresarial. Esta situação tem vindo a ser o centro de muitos debates 

europeus, o que levou a que tal se tornasse um dos cinco principais tópicos na Estratégia 

de Igualdade entre Homens e Mulheres (2010-2015). 

Vários estudos em diferentes países sugerem que empresas com maior representação 

feminina nos cargos de maior poder, têm tendência para apresentar estruturas 

organizacionais mais fortes, melhores performances negociais e melhor liderança 

corporativa. 

Em 2013, nos 27 países da União Europeia, 16.6% dos membros de direção das grandes 

empresas eram mulheres. Estes números representam uma melhoria, sendo que em 12 

meses se registou um aumento de 2,3%1. 

Mesmo assim, cerca de uma em cada quatro grandes companhias ainda não tem mulheres 

em cargos de direção e as mudanças registadas ainda estão abaixo do necessário para 

atingir em 2020 os tão desejados 40% (valor mínimo)2. 

                                                 
1 Aavv (2013): Women and men in leadership positions in the European Union, 2013. European Union. 
Belgium. European Commission – Directorate-Genreal for Justice. 
2 Idem. 
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Perante o reconhecimento das vantagens associadas à igualdade entre sexos, em posições 

de poder, muitos governos começaram a criar iniciativas, em certos casos medidas 

legislativas, para encorajar ou forçar a mudança. 

A 14 de Novembro de 2012 a Comissão Europeia apresentou uma proposta que tem como 

finalidade levar a um equilíbrio entre o número de homens e o número de mulheres nas 

empresas. Esta proposta foi o culminar de uma série de iniciativas da Comissão que têm 

em vista alertar para as desigualdades entre sexos no mundo dos negócios. 

46% da população ativa na União Europeia são mulheres e em média apresentam maior 

grau académico que os colegas homens: 34% das mulheres empregadas têm algum tipo 

de formação superior, enquanto nos homens apenas 28% têm o mesmo nível académico. 

Dados de Abril de 2013 (Aavv 2013)  mostram que apenas um em cada seis membros de 

direção das empresas é mulher. O maior grau de representação feminina em postos de 

poder acontece na Finlândia (29,1%), Letónia (29%), seguido da França (26,8%) e Suécia 

(26,5%). 

Na verdade, dos 33 países europeus referidos nos dados da Comissão apenas dois 

atingiram um equilíbrio entre o número de trabalhadores do sexo feminino e do sexo 

masculino em cargos de direção, que foram a Islândia e a Noruega. 

A Comissão Europeia tem vindo a monitorizar anualmente a igualdade de géneros dentro 

dos quadros das empresas e chegou à conclusão que desde 2003 até 2010 o número de 

mulheres na direção de grupos empresariais aumentou de 8.5% para 11.8% (cerca de 0.5% 

por ano). 

A este ritmo levaria cerca de 50 anos para que fossem atingidos os 40% de membros 

femininos. 

Como tal, a Comissão tomou uma série de medidas que levou a que desde 2010 a 

percentagem de membros do sexo feminino tenha aumentado 1.9% por ano. 

Contudo esta mudança não se registou em todos os países europeus. Por exemplo, de 

acordo com dados da União Europeia, na Suécia, Malta, Estónia e Grécia os níveis de 

representação feminina praticamente não mudaram desde 2010 e chegaram mesmo a 

diminuir em países como Polónia, Hungria, Eslováquia e Roménia. 

Mais recentemente, desde 2012, o número de mulheres em cargos de poder diminui na 

Roménia (-2.8% por ano), Lituânia (-1,6% por ano) e Polónia (-1,4% por ano). De forma 

menos significativa, diminuiu também em países como Malta, Grécia, Portugal e Reino 

Unido (todos menos de 1% por ano) (Aavv 2013). 



 

25 
 

De forma geral as mulheres têm maior representação em posições não executivas, sendo 

que 17.6% das que se encontram nas direções das empresas ocupam cargos de não 

participação em tomadas de decisão. 

Em 2013 praticamente uma em cada quatro (23%) das grandes empresas da União 

Europeia não tinha qualquer representação feminina nas suas direções. França era o único 

país da União Europeia que apresentava mais de uma mulher na direção de todas as 

companhias. Finlândia e Suécia apresentavam pelo menos uma mulher em cada direção 

de cada uma das empresas estudadas. Muito próximos estavam o Reino Unido, 

Dinamarca e Alemanha em que esta situação se verificava em pelo menos 93% das 

empresas. 

Pelo contrário, Malta, Estónia, Bulgária e Polónia, não tinham qualquer mulher em cargos 

de poder nas empresas em questão. 

 

Despite the progress made at board level, there are still very few large companies 

with a woman Chairperson or CEO. 

The latest figures from April 2013 show that of the 587 EU companies covered by the 

Commission database just 26 are chaired by a woman (4.4%) and even fewer – 16 or 

2.7% - have a female CEO. In just over half of EU Member States (14) no companies 

in the sample have a woman Chairperson and a similar number (but not the same 

countries) have no companies with a woman CEO. (Aavv 2013:11) 

 

A constante monitorização desta questão pela Comissão Europeia mostra que o progresso 

através de autorregulação é, na generalidade, lento e pouco efetivo. Foi desta forma que 

a Comissão interveio e propôs regulação legal. 

Um argumento usado com frequência contra a legislação ou para justificar a falta de 

progresso, é que não existem mulheres com experiência suficientes para preencher os 

lugares requeridos para manter este balanço de géneros. Não existe, no entanto, provas 

que sustentem este pressuposto e, de modo a contradizer este argumento, uma série de 

organizações estão a colocar disponível uma lista de mulheres com qualificação 

apropriada a estes cargos. 

 

The Global Board Ready Women Database, available on Linked In, was estab-

lished in December 2012 under the initiative of leading European business schools 

and with the support of European Commission Vice-President Viviane Reding. The 
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database, administered by the Financial Times Non-executive Directors’ Club41, al-

ready has more than 8000 board-ready women amongst its membership and lends 

support to companies seeking to recruit women to their boards. (Aavv 2013:14) 

 

Outros grupos e bases de dados sobre mulheres qualificadas para cargos de direção foram 

criados a nível nacional em vários países, como Dinamarca, Bélgica, Itália e Luxemburgo. 

A “Female Board Pool”, que opera na Bélgica e Luxemburgo é uma plataforma que 

promove o contacto entre mulheres que pretendem adquirir cargos administrativos e de 

direção, e as empresas que as pretendem recrutar. 

Por toda a Europa as companhias começam cada vez mais a reconhecer os benefícios da 

igualdade de géneros em postos de liderança, e começam a tomar várias medidas para 

poder ir ao encontro desse balanço. Entre elas, temos: 

 Compromisso da direção da empresa em manter os objetivos de igualdade de 

géneros e em mudar a cultura empresarial; 

 Recolha de dados dentro da própria empresa, sobre os diferentes percursos de 

carreira de homens e mulheres, o que permite uma melhor análise de possíveis 

desigualdades; 

 Programas de apoio ao desenvolvimento profissional das mulheres. Inclui 

mentores, patrocinadores, programas de network, programas de desenvolvimento 

de capacidade de liderança ou até mesmo estágios com membros e funções de 

direção. Tais medidas, vêm preparar os membros femininos das companhias para 

uma possível entrevista para cargos de direção; 

 Definir formas de ação e metas. Assim que é percebido qual é o problema, é 

possível delinear estratégias e definir metas; 

 Criar medidas que permitam a ambos os sexos conciliar trabalho e 

responsabilidades familiares. Para tal será necessário criar formas e horários de 

trabalho mais flexíveis, como por exemplo trabalhar a partir de casa. 

No Reino Unido, uma campanha intitulada “Opportunnity Now” batalha pelo 

reconhecimento e promoção das melhores práticas para criar igualdade de géneros em 

cargos executivos, nas mais diversas empresas. 

Em Espanha, a multinacional Ferrovial criou um plano de ação cujo objetivo é a 

igualdade de géneros dentro da empresa. Este foi implementado em 2009 e salienta a 

necessidade de permitir que as mulheres adquiram responsabilidades executivas. 
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Um caso especifico são os bancos nacionais em que as mulheres ainda são representadas 

em menor número (mais de quatro para uma). 

De acordo com a diretoria da justiça da Comissão Europeia, os homens com poder 

suficiente para ter uma palavra nas decisões mais importantes dos bancos nacionais, são 

quatro em cada cinco (81.4%), enquanto as mulheres no mesmo cargo são menos que 

uma por empresa (18.6%) (Aavv 2013). 

Contudo, esta situação varia de país para país, sendo que nos bancos centrais de países 

como a Finlândia e Eslovénia (e fora da União Europeia a Noruega e a Islândia) existe 

um equilíbrio de géneros, tendo uma representação de 40% cada sexo. 

Em situação oposta encontram-se países como o Chipre, Lituânia, Áustria, Eslováquia e 

Portugal, cuja maioria dos quadros de direção dos bancos nacionais não apresentam uma 

única mulher. 

Instituições como o Banco Central Europeu, o Banco Europeu de Investimentos e o 

Fundo de Investimento Europeu, que são responsáveis por implementar políticas 

económicas e financeiras, e providenciar apoio para negócios e projetos na União 

Europeia, apresentavam em 2013 um total combinado de 57 membros, e apenas 3 desses 

membros eram mulheres. 

Apesar de os colaboradores destes três órgãos terem passado de 36 para 57, devido ao 

acréscimo de estados membros, o número de mulheres nestas direções mantém-se o 

mesmo desde 2003 (Aavv 2013). 

O Conselho Europeu foi fundado em 1974 com o objetivo de criar um fórum informal de 

discussão entre Governos ou responsáveis de estado, no entanto, acabou por ter funções 

mais formais como fornecer esclarecimentos políticos para o desenvolvimento da União 

aquando do Tratado de Maastricht em 1992. Em dezembro de 2009, na altura do tratado 

de Lisboa, o Conselho Europeu tornou-se uma das sete instituições da União Europeia e 

a sua constituição incluía um presidente permanente e o presidente da Comissão. 

Na mesma época, dados recolhidos pela diretoria da justiça da Comissão Europeia, indicavam 

que o Conselho Europeu tinha apenas duas mulheres, entre os seus 29 membros: Ângela 

Merkel, chanceler alemã, e Dalia Grybauskaitê, Presidente da Republica da Lituânia. O 

número de membros femininos acabou por aumentar para quatro: as duas acima 

mencionadas mais Helle Thorning-Schmidt, Ex-Primeira-ministra da Dinamarca e 

Alenka Bratusek, na altura Primeira-ministra da Eslováquia (ambas foram as primeiras 

mulheres a ocupar tais cargos nos seus países) 
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Relativamente à Comissão Europeia, quando criada em 1958, era apenas constituída por 

membros masculinos, e assim permaneceu até que em 1989 Christiane Scrivener e Vasso 

Papandreou foram escolhidas para representarem a França e a Grécia. Já durante a sua 

presidência, Durão Barroso, insistiu na candidatura de mulheres em 2009, levando, a 

partir desse momento, a que um terço dos membros da comissão fossem mulheres. 

Relativamente aos governos nacionais, países como a França, Dinamarca e Finlândia, 

apresentam equilíbrio entre homens e mulheres, tendo número igual, ou quase igual, de 

ambos os sexos. O mesmo se verifica na Islândia e na Noruega. Governos igualmente 

constituídos (com pelo menos 40% de membros de cada sexo) existem também na Suécia, 

onde as mulheres constituem mais de metade dos ministros, na Áustria e no Liechtenstein. 

Os governos da Bélgica, Holanda e Alemanha, estão próximos de atingir o equilíbrio de 

géneros. Contudo, as mulheres são menos de uma por cada dez homens em governos 

como Grécia, Eslováquia, Estónia, Chipre e Hungria. 

A nível de cargos, os homens tendem a ficar responsáveis pelo Ministério dos Negócios 

Estrangeiros ou Ministério da Justiça, enquanto às mulheres são-lhes atribuídas, por 

norma, a pasta da saúde, educação e assuntos sociais. 

As mulheres têm uma maior tendência para ocupar cargos de deputadas em vez de lugares 

de liderança nos partidos. Da mesma forma se verifica que estas estão muito mais 

presentes na vida política a nível regional em comparação com a vida política nacional. 

Um estudo sobre igualdade entre sexos, desenvolvido no norte da Europa, afirma que 

chamar a atenção da população e aumentar o debate político-social são medidas cruciais 

para chegar a esse tão desejado equilíbrio. 

Neste âmbito, cerca de três em cada cinco europeus consideram ainda existir diferenças 

de tratamento entre homens e mulheres, no seu país. Em Portugal, por exemplo, 66% das 

mulheres e 59% dos homens acreditam ser esse o caso (Aavv 2013). 

A Comissão Europeia compromete-se a monitorizar o progresso da participação dos 

homens e das mulheres nas tomadas de decisão das empresas e, em especifico, das 

entidades europeias, e apoiar o Parlamento Europeu e os Estados Membros a adotar 

medidas de apoio à igualdade de géneros. 

O objetivo é garantir às empresas flexibilidade para criarem as suas próprias medidas, ao 

mesmo tempo que as incentiva a considerar um leque mais alargado de candidatos para 

as posições de chefia, o que levará a dar as mesmas oportunidades quer a homens quer a 

mulheres. 
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2.3 Empresas em Portugal 

 

Todos os anos é realizado pela Informa (empresa de fornecimento de informação sobre 

empresas a empresas), com dados do portal de Justiça, Ministério da Justiça e SICAE, um 

estudo sobre a presença feminina nas organizações em Portugal. Este tem como objetivo 

retratar a situação atual e compreender a evolução da participação das mulheres na gestão 

e liderança das empresas portuguesas, analisando os principais indicadores entre 2011 e 

2014. 

Em estudo estão as organizações do sector público, do sector privado e do sector 

cooperativo e social, sendo composto por uma média de 410 mil organizações e 910 mil 

funções por ano. Dentro das organizações são ainda consideradas as empresas públicas e 

privadas (sociedades comerciais não financeiras), com atividade comercial no ano. São 

assim consideradas 280 mil empresas e 675 mil funções por ano. 

São também de salientar os diferentes conceitos abordados ao longo deste estudo, sendo 

que é feita a distinção entre liderança feminina, gestão feminina e empregados femininos. 

 

Liderança feminina: desempenho por uma mulher da função de primeiro gestor. 

Gestão feminina: presença de mulheres em funções de gestão das organizações. 

Empregados femininos: trabalhadores do género feminino das empresas. (Informa 

2015: 4) 

 

Segundo dados da Pordata, as mulheres representam 48,6% da população ativa em 

Portugal, ou seja, 5,2 milhões de pessoas. Contudo, estas encontram-se sub-representadas 

nas funções de gestão e liderança de organizações. 

Apesar de as organizações com gestão ou direção exclusivamente masculina continuarem 

a dominar (44,9%) houve um aumento daquelas que têm gestão exclusivamente feminina 

(subiu para 12,2%). Desta forma, foi visível um aumento da presença feminina em 

funções de liderança, sendo que as mulheres estão presentes em 55,1% das equipas de 

gestão. 

No entanto, continua a ser verificada uma grande diferença entre homens e mulheres, pois 

estes participam em 87,8% das equipas de gestão (Nogueira 2009). 
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Em áreas como a Saúde e a Educação, a percentagem de mulheres na liderança situa-se 

em torno dos 45%, muito superior ao tecido empresarial, mas é nas cooperativas de 

solidariedade social que se encontra a maior percentagem de mulheres em cargos de 

gestão (51%). Estas, em conjunto com as misericórdias e as fundações, são as 

organizações com maior percentagem de funções diretivas preenchidas por mulheres 

(79% e 56% respetivamente) (Informa 2015). 

Por sua vez, na administração pública, a presença feminina é substancialmente inferior à 

observada nas organizações, em termos de cargos de gestão e liderança. A esta tendência 

apenas se opõe as câmaras municipais, em que 60% das funções de direção são ocupadas 

por mulheres (Informa 2015). 

A liderança feminina nas organizações é ligeiramente inferior à liderança feminina nas 

empresas, sendo que nestas o número de mulheres (cargos de direção, liderança, gestão e 

empregadas) tem vindo a aumentar desde 2011. 

No nosso país a maioria das empresas têm gestão mista, na maioria das quais são mulheres 

que lideram essas equipas. Por sua vez, a maioria das empresas lideradas por homens 

preferem equipas exclusivamente masculinas. 

São as empresas mais recentes que registam uma maior participação de mulheres na 

liderança (31% contra 26.8% nas empresas mais antigas). Em 31% das start-ups o 

principal gestor é uma mulher. Nas empresas com mais de 20 anos de existência este 

número baixa para 26,8%. Tais números devem-se sobretudo ao facto de que há cada vez 

mais mulheres a abrirem os seus próprios negócios (Informa 2015). 

Da mesma forma, quanto maior for a empresa maior é a proporção de mulheres na força 

de trabalho. Contudo, menor é o número destas com cargos de liderança. 

São nas empresas do sector privado que encontramos maior número de mulheres em 

funções de gestão (20%) e de liderança (13%). No entanto, não há qualquer mulher a 

liderar uma empresa cotada. 

São também de salientar as diferenças entre o desenvolvimento de empresas lideradas por 

mulheres e lideradas por homens, em Portugal. 

 

No grupo das 500 maiores empresas (por volume de negócios), as lideradas por 

mulheres (6,2%) cresceram mais: 

Registaram um aumento da faturação de 6,0%, em contra-ciclo com o decréscimo de 

- 0,3% registado neste universo e de -0,4% nas empresas lideradas por homens. Nas 

500 maiores empresas (por volume de negócios), a liderança feminina surge associada 

a um aumento do número de colaboradores (8,6%), contra -1,1% das lideranças 
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masculinas, num cenário em que o emprego decresceu -0,6% neste grupo. (Informa 

2015: 6) 

 

São em cargos de direção de qualidade/técnica onde se encontram mais mulheres que 

homens (62,6%). Seguem-se a direção de recursos humanos (47,8%), contabilidade 

(33,5%) e marketing e comunicação (31,8%). 

A diversidade de géneros nas organizações não se trata apenas de uma questão de justiça, 

mas sim de um imperativo económico que vai contra o envelhecimento da população, a 

escassez de qualificações e a diminuição da taxa de natalidade. 

A presença feminina na gestão das organizações tem vindo a aumentar nos últimos anos 

em Portugal, apesar de estas continuarem sub-representadas nos cargos de decisão 

económica. Desta forma, as empresas portuguesas ainda estão longe de tirar o máximo 

partido do talento feminino. 

Em 2014 foi aprovado o V Plano Nacional para a Igualdade de Género, Cidadania e 

Não-discriminação 2014-2017. Este pretende promover as condições necessárias para 

criar igualdade de oportunidades e de tratamento no mercado de trabalho entre ambos os 

sexos. 

 

 Nessa linha, Portugal assumiu já o compromisso de, na seleção de candidaturas 

aos novos fundos europeus, usar como critérios de desempate o maior número de 

mulheres nos órgãos de administração das empresas candidatas e a maior igualdade 

salarial entre homens e mulheres que desempenhem funções idênticas na mesma 

empresa. (...) Reduzir as desigualdades que ainda persistem entre os dois géneros, 

designadamente ao nível salarial, promover o empreendedorismo feminino, incentivar 

a implementação de planos para a igualdade nas empresas privadas e reforçar os 

mecanismos de acesso das mulheres a lugares de decisão económica, são alguns dos 

objetivos contemplados. (Informa 2015:7) 

 

A proporção de organizações com pelo menos uma mulher nos seus cargos ascende a 

55,1% (apenas mais 0,2% que em 2011). Em contrapartida, as organizações com pelo 

menos um gestor/diretor masculino representam 87,8% do total.   

Apesar de se ter registado um aumento no número de mulheres que lideram as 

organizações, estas representam apenas 27,4% dos líderes empresariais (Nogueira 2009). 

Mais em baixo encontra-se o número de mulheres nas funções de direção-geral, sendo de 

apenas 8,9%. 
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Mais de metade das organizações nacionais são geridas ou só por homens ou só por 

mulheres. Os homens participam em 87,8% das equipas de gestão, enquanto as mulheres 

estão presentes em apenas 55,1%. 

É nas organizações internacionais, nas cooperativas de solidariedade social e nas 

associações científicas e de investigação que a liderança feminina é mais expressiva, 

sendo a sua representatividade visivelmente superior à registada, em média, nas 

organizações. 

Apesar de todos os indicadores apontarem para um aumento da presença feminina nos 

últimos quatro anos, estas representam 42,3% dos empregados, mas apenas 

desempenham 33,8% das funções de gestão e 24,9% das funções de direção executiva. 

Assim, podemos concluir que este aumento é cada vez menos substancial à medida que 

se sobe na hierarquia (Informa 2015). 

Relativamente a funções de direção executiva as mulheres desempenham 24,9% das 

37753 funções (apenas 8,2% dos diretores-gerais são do sexo feminino). 

O sector da construção é o mais masculino dos principais sectores de atividade e, 

curiosamente, o único em que o número de empregados do sexo feminino é inferior à 

proporção de mulheres nas funções de gestão e nas funções de gestor principal. Por sua 

vez, o sector de Alojamento e Restauração apresenta 35% dos cargos de gestão e 32% dos 

cargos de liderança ocupados por mulheres. 

 

Algumas áreas do setor Alojamento e Restauração apresentam também uma 

liderança feminina acima do universo de empresas, com destaque para o 

Fornecimento de refeições para eventos e outras atividades de serviço de refeições 

(37,9%) e Residenciais para férias e outros alojamentos de curta duração (37,2%). 

Estas duas áreas são também aquelas em que se verifica maior percentagem de 

mulheres na gestão, 37,9% e 43%, respetivamente. A área de Fornecimento de 

refeições para eventos e outras atividades de serviço de refeições é dentro deste setor 

a que regista maior proporção de mulheres entre os empregados (86,1%). Todos os 

sub-setores estão acima da média do universo de empresa, exceto os estabelecimentos 

hoteleiros. (Informa 2015: 16) 

 

Estudos indicam que o género do líder irá influenciar a composição da equipa de direção. 

Desta forma, as empresas lideradas por mulheres registam uma maior presença feminina 

nesses cargos de direção, quando comparada com a liderança de um homem (Nogueira 

2009). 
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O desempenho das empresas é também influenciado pelo género da liderança. De acordo 

com estudos realizados pela empresa Informa, as companhias, que têm uma mulher como 

líder, faturam menos em 51,6% dos casos, em comparação com a liderança masculina, 

que vê isso acontecerem em 49,4% das situações. 

Empresas dirigidas por homens são as que mais aumentam, mas ao mesmo tempo são as 

que mais reduzem o número de colaboradores, enquanto nas empresas lideradas por 

mulheres existe uma maior tendência para manter o número de empregados. 
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3. Distinção de géneros 

 

3.1  O género na liderança e na gestão 

 

Relativamente ao género, é necessário entender o que este conceito representa como 

fenómeno social, ou seja, compreendê-lo como um sistema institucionalizado de práticas 

sociais que separam as pessoas em duas diferentes categorias, homens e mulheres, e que 

leva ao estabelecimento de relações de desigualdade com base nessa diferenciação. 

Os homens são tidos como mais competentes na generalidade e em especifico em “coisas 

importantes”, enquanto as mulheres são vistas como mais simpáticas e melhores em 

assuntos comunitários e em trabalhos percebidos como “menos significativos”. 

Apesar de a inserção das mulheres no mercado de trabalho ter despertado a discussão 

sobre igualdade de condições e oportunidades, existem evidências de disparidade de 

níveis salariais, de possibilidade de crescimento na carreira e de oportunidades de exercer 

determinadas funções. 

 

Sabe-se que o sucesso de qualquer empreendimento depende de três fatores 

básicos que são: recursos financeiros, ideias e indivíduos. Contudo, de todas as três, 

percebe-se que o maior responsável pelo sucesso do negócio é o indivíduo. O 

empreendedor de sucesso é aquele sujeito que tem um sonho, estabelece objetivos e 

busca alcançá-los. Assim, por meio da sensibilidade, da perceção e do pensamento, os 

objetivos são levados ao campo das ideias e, somente por meio da ação é possível 

tornar essas ideias uma realidade. (Cramer et al. 2012: 49) 

 

Os estereótipos sexuais são o principal causador do fenómeno de discriminação das 

mulheres na gestão, uma vez que são essas ideias pré-concebidas sobre atitudes que levam 

a acreditar na falta de capacidades para lidar com responsabilidades e na falta de 

autonomia que supostamente é característico da mulher: 

 

O estereótipo que define que homens e mulheres possuem estilos de liderança 

distintos e que o masculino é o mais adequado para situações de controlo e chefia 

organizacionais assume particular relevância no estudo da discriminação das mulheres 

na gestão. Acredita-se que a interiorização desta norma social leva a que as mulheres 

nos processos de recrutamento, de seleção e de promoção sejam preteridas em favor 

dos homens. (Loureiro, Cardoso 2008: 221-238) 
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Ao longo dos anos foi-se estudando quais seriam as características de uma mulher de 

sucesso, sendo que nos anos 70 afirmava-se que mulheres com cargos de chefia 

apresentariam características tipicamente associadas ao sexo masculino, enquanto que 

nos anos 80 defendia-se que a menor agressividade e independência demonstrada pelas 

mulheres gestoras e características como a capacidade de comunicação e a sensibilidade, 

constituíam um fator positivo para a empresa e para a eficácia da liderança, em relação a 

um gestor homem. 

Apesar de estar mais ou menos enraizada nas normas sociais a crença de que os homens 

e as mulheres possuem estilos de liderança distintos, desde os anos 80, os estudos 

realizados no âmbito da gestão combatem esse preconceito e afirmam que são mais as 

semelhanças encontradas entre mulheres e homens, no desempenho de funções de chefia, 

do que diferenças. 

Tal convicção é ainda suportada pela noção de que os estilos eficazes de liderança são 

situacionais. Isto é, existe apenas um único estilo de liderança de aplicação universal, a 

variação de conduta está no conjunto de condições às quais o líder tem que dar resposta 

e da situação em particular: 

 

 Assim, um estilo de liderança considerado eficaz para uma situação não é 

necessariamente o melhor para outra. Mesmo que gestores de ambos os sexos 

possuam estilos iguais ou semelhantes, os fatores situacionais determinarão sempre, 

e em última instância, a eficácia dos desempenhos. (Loureiro, Cardoso 2008: 221-

238) 

 

Contudo, os papéis organizacionais estão por tradição associados ao género, e como tal, 

certos cargos ainda são considerados mais masculinos ou mais femininos que outros. Tal 

conceito está relacionado com uma sociedade patriarcal em que os homens ocupam 

posições de chefia e exercem domínio sobre as mulheres: 

 

De acordo com Gutek (1993), o género é, ao lado da raça, uma das características 

humanas mais salientes, e por isso não será nunca ignorada. Este destaque conferido 

ao género acarreta, ainda na perspetiva da autora, duas importantes implicações. A 

primeira prende-se com a tendência para os indivíduos justificarem os seus 

comportamentos e os dos outros com base no género. Este facto é notório em 

ambientes organizacionais, onde frequentemente as atitudes e ações das mulheres são 

interpretadas em função do género, numa visão estereotipada, onde a maior parte das 

vezes se ignoram determinados fatores situacionais (Fagenson, 1993). Em segundo 
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lugar, a importância atribuída ao género implica que se definam duas categorias ou 

estilos de gestão, o masculino e o feminino, necessariamente distintos entre si. 

(Loureiro, Cardoso 2008: 221-238) 

 

Se é verdade que os homens são mais capazes do que as mulheres em determinadas áreas, 

não é justo considerar que estes são menos capazes em outras funções? Tal realidade leva 

a colocar uma questão bastante pertinente: a constatação da diferença justifica o menor 

valor dado às mulheres enquanto profissionais? 

Alguns autores argumentam que as diferenças atribuídas a ambos os sexos são 

desfavoráveis às mulheres, sendo que são os homens que detém o poder e que são 

valorizados em detrimento dos traços sociais característicos de ambos os géneros. 

O estudo desenvolvido por O’Leary & Ickovics (Loureiro, Cardoso 2008) aborda uma 

realidade um pouco mais complexa, uma vez que, segundo as autoras, as mulheres com 

cargos de gestão ou são acusadas de se comportarem de forma sensível e emocional ou 

de agirem como homens, sendo-lhes criticado o espírito competitivo e a personalidade 

mais agressiva. 

Assim, as gestoras acabam por ser apontadas como demasiado femininas ou emocionais, 

ou são acusadas de ignorar a sua faceta mais feminina e serem demasiado masculinas. 

Várias teorias sugerem que as mulheres são tidas como gentis, meigas e mais 

preocupadas, enquanto que os homens são percebidos como assertivos, controladores e 

confiantes, e quando o comportamento de um individuo se mostra inconsistente com estas 

perceções, este é avaliado pelos outros de forma negativa. 

Desta forma, comportamentos assertivos e controladores são tidos como positivos, se 

forem apresentados por um homem em oposto às mulheres, que seria avaliada de forma 

negativa se apresentasse tais formas comportamentais. 

Da mesma maneira que se criam expectativas sobre como homens e mulheres se devem 

comportar, também se criam expectativas sobre como um líder deve agir. Quando estes 

se comportam de acordo com as expectativas de outros indivíduos, são tidos como líderes 

eficazes. Neste âmbito, os problemas surgem na medida em que a noção de como uma 

mulher se deve comportar vai muitas vezes contra as expectativas de comportamento de 

um líder. 

Assim, líderes cujas atitudes e comportamentos correspondem aos protótipos de liderança 

são percebidos de forma mais positiva que os líderes cujos comportamentos não se 

enquadram nesses mesmos protótipos. 
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 Although leadership prototypes vary among individuals (Lord, Brown, Harvey, & 

Hall, 2001) and may be impacted by one’s organizational and group membership (e.g., 

Hogg et al., 2006), there are leadership prototype dimensions that are held consistently 

across most individuals (Epitropaki & Martin, 2004). Offermann, Kennedy, and Wirtz 

(1994) found that there are eight commonly held leader prototype dimensions: 

sensitivity, dedication, tyranny, charisma, attractiveness, intelligence, strength, and 

masculinity. (Reichard, Zewdie & Johnson 2008: 39–60) 

 

As qualidades esperadas nos homens refletem muito mais as nossas expectativas para um 

líder do que as qualidades socialmente esperadas numa mulher. A inconsistência entre o 

papel de uma mulher na sociedade e o papel de um líder pode levar a dois tipos de 

resultados: falta de enquadramento entre o papel de uma mulher e o papel de um líder, 

levando à conclusão que uma mulher não tem as capacidades necessárias para se encaixar 

numa posição de líder, ou a adoção por parte da mulher de um estilo de liderança e gestão 

mais masculino, quebrando as expectativas comportamentais para o seu género. Em 

ambos os casos a mulher é avaliada de forma negativa. 

O género influencia de tal forma as avaliações dos tipos de comportamento de acordo 

com o sexo, que as mulheres lideres são avaliadas e julgadas pelas outras mulheres de 

acordo com a sensibilidade mostrada pelas primeiras. Os indivíduos masculinos não vêm 

a sensibilidade como uma qualidade relacionada com a eficácia do trabalho de um líder. 

Da mesma forma, pode-se afirmar que este tipo de estereótipo apenas tem impacto, ou 

perde a sua força, quando existe disponível mais informação sobre o líder e o seu tipo de 

trabalho. Se os indivíduos têm uma noção específica de líder que entra em conflito com 

os papéis típicos de cada sexo, esse líder será visto como menos eficaz, e como tal, menos 

aceite. 

 

3.2 Estratégias de gestão do género 

 

Ao longo da história verificou-se uma clara evolução do papel da mulher, que culminou 

na representação desta em cargos de decisão, na idealização do próprio negócio e até 

mesmo na criação da sua empresa. Contudo, ainda é raro encontrar mulheres responsáveis 

pela liderança das grandes organizações, pois ao longo da escala hierarquia de uma 

empresa, parece quase haver um limite a partir do qual a representatividade feminina é 

cada vez mais escassa. 
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Estudos elaborados por diferentes companhias como a CREW Network Industry Research 

ou a KPMG (empresa de serviços de auditoria, fiscalidade e consultoria) revelam 

características e comportamentos que, por norma, contribuem para o sucesso de uma 

mulher gestora, sendo os quais: 

 Ajuda dos superiores: assistência à mulher por parte do chefe imediato ou 

daqueles que se encontram no topo da corporação; 

 Histórico de sucesso pessoal: na grande maioria dos casos, as mulheres lideres, 

mostraram, ao longo da sua carreira, competências que as tornam capazes de gerir 

uma empresa, até mesmo melhor que um homem (profissionalismo, capacidade 

de solucionar e antecipar problemas, liderança, competência técnica e 

profissionalismo); 

 Determinação: gestoras bem-sucedidas mostram determinação em alcançar 

sucesso, através de trabalho árduo, assumindo responsabilidades e mostrando 

persistência; 

 Competência na gestão dos recursos humanos: capacidade de extrair dos seus 

subordinados o máximo do seu potencial e características; 

 Aceitação dos riscos: a maioria das mulheres de sucesso assumiram, a um ponto 

do seu percurso profissional, mudanças arriscadas, mas que as ajudaram a crescer 

mais rapidamente; 

 Capacidade para ser determinada, decisiva e exigente: postura determinada nas 

negociações, que levará a um melhor desempenho nas tarefas executivas; 

 Postura sofisticada, autónoma, habilidade no relacionamento interpessoal, 

capacidade de adaptação ao ambiente de negócios, minimização das questões de 

género, redução do desconforto entre colegas e subordinados relativamente à 

liderança de uma mulher dentro da empresa e presença marcante. 

Da mesma forma, estes destacam também certas características da mulher, que lhe impede 

ou dificulta o acesso a cargos executivos, como por exemplo: 

 Fraca capacidade de adaptação: dificuldade em observar os acontecimentos, fazer 

frente a situações difíceis e pouca capacidade de reagir de acordo com as 

necessidades da empresa e as expectativas dos colegas e subordinados; 

 Postura fechada: recusa em aprender com erros cometidos no passado, falta de 

flexibilidade e recusa de feedback e críticas construtivas; 
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 Ambição exagerada: fraca capacidade de trabalhar em equipa, mostrando uma 

atitude centrada sobretudo nos próprios interesses. 

 Fraco desempenho: incapacidade de atender às expectativas de desempenho; 

Salientar as falhas mais comuns das mulheres que não progridem na carreira, não implica 

que todas as mulheres, ou homens, que o conseguiram tiveram um trajeto sem erros ou 

falhas. Certos autores, como Helen Fisher, defendem que os casos de sucesso tanto têm 

de erros e desvios, como têm de iniciativas de sucesso e bons resultados. A grande 

diferença entre o sucesso e o fracasso é saber identificar os resultados indesejados, ouvir 

e assimilar críticas e comentários dos superiores, analisar o melhor procedimento e ser 

flexível para que a postura ou a ação em questão sejam corrigidas. 

No geral, o género não determina ou limita o êxito do gestor. Contudo, a imagem negativa 

(problemas com a própria imagem), o percurso profissional limitado e as dificuldades de 

relacionamento (problemas de relacionamento interpessoal no trabalho com colegas e 

superiores), são características que diferenciam, por norma, os homens das mulheres 

gestoras. Estas foram associadas a homens gestores que não conseguiram ser bem-

sucedidos e não só às mulheres que pretendem ascender a cargos executivos e não o 

conseguem fazer. 

 

   A experiência proporcionada por novos desafios seria a base necessária para o 

desenvolvimento de habilidades inerentes aos cargos de gestão mais altos 

(nomeadamente capacidade de resolução de problemas, elaboração de estratégias para 

lidar com situações de risco, tomadas de decisão sob pressão, entre outros). Pela 

lógica, estas novas atribuições e desafios proporcionariam as experiências necessárias 

para preparar o gestor para assumir cargos de maior responsabilidade. Com efeito, o 

conhecimento e as habilidades práticas de administração, adquiridos informalmente 

através das experiências de trabalho, e as habilidades daí desenvolvidas, são 

fundamentais para que o indivíduo tenha um desempenho eficaz em novas funções. 

(...) se as mulheres não têm as mesmas oportunidades de envolvimento que os homens 

em novas tarefas, estarão menos preparadas para assumir os novos desafios exigidos 

pelos cargos de nível superior. (Sousa 2013: 41) 

 

Atualmente as formas de descriminação de géneros, encontradas em funções de alta 

responsabilidade, são mais subtis que as formas manifestadas em outras épocas, e por 

consequência, mais difíceis de identificar. 

Por norma, continua-se a atribuir às mulheres cargos que, por exemplo, requerem 

habilidade para lidar com problemas de relacionamento, o que vai de encontro ao 
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estereótipo da mulher como aquela que protege, nutre e educa. Assim, os homens acabam 

por ser vistos como mais capazes para cargos que exijam maior responsabilidade. 

As relações informais criam-se de forma natural entre indivíduos do mesmo sexo, e o 

facto de ser uma minoria num universo masculino leva a que a mulher, para suceder como 

líder, tenha que se esforçar para criar a sua própria rede de relacionamentos dentro da 

empresa. A mulher é excluída de eventos que ocorram em contexto informal, como por 

exemplo, um jogo de futebol ao fim de semana. Para compensar tal lacuna, a mulher terá 

que ter iniciativa própria e criar oportunidades de convivência social, como por exemplo, 

convidando os seus colaboradores para um café ou um evento privado. 

As práticas, a estrutura e as políticas organizacionais estão, sobretudo, moldadas de 

acordo com as características do género masculino, o que dificulta às mulheres a tarefa 

de se imporem ao longo da sua carreira de gestão. Os homens continuam a acreditar que 

são os mais competentes para desempenhar certas funções neste tipo de ambientes, o que 

leva a que a aprendizagem nas organizações acabe por ser a assimilação de qualidades e 

características masculinas. 

As estratégias adotadas pelas mulheres de forma a combater a indefinição de papéis nem 

sempre são conscientes. 

 

Elas percecionam o género como um estatuto a gerir: ser mulher num ambiente 

dominado por homens exige que cada uma lide com o género de forma particular, e 

este processo é concretizado tendo por referência a interpretação que fazem do poder 

estrutural prevalecente na organização. (Sheppard 1989: 145). 

 

A maioria das mulheres quando questionadas afirma que não considera o género um fator 

determinante no trabalho, contudo, mencionam que as suas estratégias de proteção 

passam pela roupa, linguagem, tipo de relação com os colegas e superiores, acabando por 

confirmar que a variável género exerce de facto um papel de relevo nas suas vidas. 

Estas estratégias variam de acordo com a localização, características e cultura da 

organização, com a hierarquia e se existem ou não mais mulheres na empresa. São 

também influenciadas de acordo com a personalidade da mulher, a sua trajetória de vida 

e o seu percurso profissional.   

A melhor adaptação depende de uma gestão de género cuidada e atenta, ou seja, ser 

suficientemente profissional e feminina o quanto baste, de forma a mostrar-se racional, 

competente, instrumental e impessoal, e assim aproximar-se o mais possível do 

estereótipo masculino.  
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Manter o equilíbrio entre ser gestora e ser mulher não é uma tarefa simples. Existe uma 

necessidade de transmitir credibilidade, mas também um perigo constante de se ser ou 

parecer demasiado feminina ou demasiado masculina. O cuidado no guarda-roupa é, por 

norma, um argumento a favor das mulheres na transmissão de uma imagem de 

credibilidade. Da mesma forma, a cor de cabelo, o corte, a maquilhagem e as joias são 

pormenores que não passam despercebidos, mas que ajudam a criar uma postura e uma 

imagem de seriedade. É sobretudo através da aparência que a mulher melhor consegue 

controlar a resposta às mais diversas situações. Ao escolher um modo específico de se 

vestir, estas esperam evitar problemas de visibilidade excessiva e conseguirem invalidar 

expectativas baseadas no género bem como na pessoa em si. O mesmo se aplica à 

linguagem corporal e ao discurso que apresentam. 

Outro fator percebido, pelas mulheres, como uma ameaça ao poder é a gravidez. Num 

contexto de pressão e até alguma incompreensão estas receiam que a gravidez acabe por 

complicar ainda mais a sua vida profissional. Este sentimento é reforçado pela ideia de 

que a gravidez prejudica económica e socialmente a empresa em que trabalham. 

As diferenças entre o modo de trabalho masculino e o feminino ultrapassam a barreira do 

biológico. Estão relacionadas com fatores sociais como a possibilidade de se pagar 

menos, capacidade de relacionamento e flexibilidade no horário. Estes acabam por 

colocar as mulheres em vantagem no atual mercado de trabalho, marcado pela crise 

económica em que se vive. 

Ao mesmo tempo, estas são capazes de adquirir e apresentar características como 

capacidade de trabalho em equipa, cooperação, objetividade e perseverança e grande 

capacidade de análise e resolução de problemas. 

Assim, podemos mesmo afirmar que o modelo masculino de gestão está, de momento, a 

ser questionado, quer pelas mulheres (que não se adaptam ou sedem ao mesmo), quer 

pelas organizações mais modernas, marcadas pela pro-atividade. 

A verdade é que ambos os modelos administrativos podem se complementar, sem haver 

a necessidade de o modo de trabalho feminino substituir o masculino ou vice-versa. 

Ambos podem contribuir para o sucesso de uma empresa, através das suas habilidades, 

sendo que atualmente os modelos de gestão parecem requerer um perfil profissional 

flexível, cooperativo e mais sensível. 

 

Munhoz (2000) acredita que um dos fatores do sucesso de empreendimentos 

geridos por mulheres passa pelo entendimento da questão de género, pela 
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compreensão de que as mulheres, de um modo geral, desenvolvem um estilo singular 

quando administram, haja vista que sua abordagem de liderança é fruto de um 

aprendizado originado na infância sobre valores, comportamentos e interesses 

voltados mais para a cooperação e relacionamentos. No que diz respeito ao processo 

decisório e ao estilo de liderança, características como encorajar a participação, 

compartilhar poder informação, assim como estimular, valorizar e motivar os outros 

no trabalho estão fortemente presentes em mulheres (Machado, 2002). (Gomes 2005: 

1-9) 

 

Um dos pontos que se deve ter em conta é que o tempo de vida de uma empresa dirigida 

por uma mulher é maior que o tempo de vida médio dos pequenos negócios. Tal pode ser 

explicado com base na combinação dos pontos forte de um homem (coragem, iniciativa 

e determinação), com características tipicamente femininas (sensibilidade, intuição e 

cooperação), definindo um estilo próprio de gestão. Este, associado a uma enorme 

dedicação ao trabalho, contribuem para as altas taxas de sobrevivência das companhias 

cuja direção está entregue a uma mulher. 

Contudo, temos sempre que considerar que há homens com características 

predominantemente femininas e mulheres com características masculinas. O género não 

é garantia de um estilo de gestão específico, apesar de as diferenças entre eles se poderem 

complementar e resultar numa gestão mais efetiva e harmoniosa. 

 

3.3 Mulheres e liderança 

 

Grande parte da investigação ao nível da liderança e género pretende perceber se o género 

influencia a liderança, isto é, se existem de facto diferenças significativas entre o tipo de 

liderança masculina e a liderança feminina. Neste âmbito podem ser encontradas de forma 

geral pequenas diferenças de estilo, sendo que a mais significativa é o facto de as 

mulheres em contexto organizacional serem mais participativas. 

Outra vertente desta investigação procura identificar as diferenças ao nível da eficácia, 

isto é, tentar perceber se as mulheres são melhores líderes que os homens, ou vice-versa. 

Várias análises a esta temática evidenciam que as mulheres teriam mais competências 

sociais, isto é, em contexto organizacional mostram-se mais amigáveis, agradáveis, 

interessadas nas outras pessoas, são socialmente mais sensíveis e mais expressivas. 

A nível académico, não se atingiu ainda um consenso sobre esta problemática, sendo que 

determinados autores acreditam que o género não influencia, de todo, o estilo ou a eficácia 
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da liderança e sublinham a importância que o contexto exerce no modo como um líder se 

comporta e nas estratégias que adapta. Neste contexto os títulos de liderança não podem 

sofrer uma avaliação com base no género do líder, pois é necessário considerar as 

múltiplas variáveis que interferem no resultado. 

As mulheres líderes são caracterizadas como alguém que estabelece padrões de 

comportamentos elevados, que se preocupa em ganhar a confiança dos seus liderados, são 

empreendedoras e encorajam os seus trabalhadores e colegas a desenvolverem ao máximo 

as suas potencialidades e assim contribuírem para melhor colmatar as necessidades e 

desafios da organização. 

Contudo, a maioria dos estudos efetuados não revelam qualquer diferença relativa a 

géneros, sobretudo no que diz respeito a avaliações dos líderes por parte de superiores, 

subordinados e colegas. Da mesma forma que não comprovam maior ou menor eficácia 

de um estilo de liderança em particular. Na verdade, a maioria dos estudos acaba mesmo 

por concluir que as mulheres ultrapassam os homens em todas as áreas, com exceção de 

muito poucas. No fundo, as diferenças mostradas entre géneros dependem do contexto. 

Os indivíduos devem ter em conta as suas capacidades de gestão e os seus pontos fracos, 

obtendo ao mesmo tempo feedback de outras pessoas sobre ações e medidas a tomar de 

forma a melhorar a sua performance como gestor. 

Para atingir os seus objetivos as mulheres têm que mostrar capacidades de liderança, 

assim como, procurar novos desafios profissionais, adquirir experiência profissional 

adequada, desenvolver relações informais com colegas influentes e clientes, mas acima 

de tudo criar uma reputação de eficácia para lá das expectativas. 

 

They also need an authentic leadership style that fits their organization. According 

to a survey of women managers and professional consultants, the requirement is 

generally finding a “style that men are comfortable with. In many contexts, projecting 

a decisive and forceful manner without seeming arrogant or abrasive is an essential 

skill. But as most experts emphasize, women also need a style with which they are 

comfortable, and if it does not mesh with their workplace culture, it may be prudent 

to find a different workplace. (Rhode; Kellerman 2006: 22) 

 

Estabelecer prioridades e gerir bem o tempo são também características de liderança 

essenciais para quem quer ser um líder de sucesso. As mulheres devem, assim, aprender 

a estabelecer limites e metas, aprender a dizer não, delegar tarefas quer profissionais quer 
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domésticas, aceitar imperfeição e deve ter tempo para as relações sejam elas pessoais ou 

profissionais. 

Da mesma forma, é fundamental para um bom gestor saber dizer sim a situações, negócios 

ou parcerias que à primeira vista parecem irrelevantes e desnecessárias, mas que se 

mostram, no futuro, grandes oportunidades e até mesmo essenciais ao sucesso da 

empresa. 

 

 Para Moscovici, o conflito enfrentado pelas mulheres que aspiram ou já exercem 

posições de liderança, seja na política, no trabalho ou nas relações sociais em termos 

amplos, é uma transição entre a marginalidade social da mulher no mundo do trabalho 

e o reconhecimento de que a liderança eficaz não passa necessariamente por possíveis 

atributos exclusivamente masculinos. Em suma, em termos sociológicos, a 

problemática das mulheres líderes estaria mais próxima a uma situação de anomia do 

que de normatização social. (Corsini e Filho 2004: 67-80) 

 

As representações ou estereótipos relacionados com o género remetem-nos para contextos 

sociais bastante amplos, como por exemplo, classes sociais, etnias, relações de hierarquia, 

etc. Estas questões revelam também processos político-sociais, que levam a distinguir 

formas de organização de trabalho. 

As mulheres tendem a defender e a apoiar as mulheres executivas, com base em 

argumentos como o mérito individual e o feminismo, ao passo que os homens mostram 

recusa perante a executiva em questão, sem sequer considerarem a promoção da mulher 

no mundo profissional, como se, a crítica social mantivesses as considerações antigas da 

condição da mulher na sociedade. 

Desta forma, é apresentada e defendida a hipótese de que as mulheres, por não possuírem 

ainda autonomia para adotar ou criar um estilo de gestão próprio, acabam por dar 

preferência à representação do estilo ou comportamento masculino. 

A consistência e a flexibilidade são características que sobressaem na gestão feminina, 

estas são mais orientadas para a busca de resultados, com uma representação voltada para 

a valorização da diversidade, negociação face a diferenças individuais e focada no 

reconhecimento. 

Se questionados, os profissionais utilizam conteúdos e adjetivos parecidos ou 

equivalentes para descrever os estilos de gestão masculina e feminina, pois essas 

representações ou ideias estão na verdade, ancoradas no contexto ou na cultura 

organizacional. No entanto, quando se fala nas expectativas de cada um, ou no que 
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acreditam ser melhor para uma gestão e liderança eficaz, homens e mulheres tendem a 

apresentar opiniões diferentes, pois acabam a reforçar o modelo tradicional que relaciona 

a gestão masculina com a consistência e a gestão feminina com a flexibilidade. 

Relativamente a expectativas ou ao que é considerado desejável numa mulher gestora, 

características como autonomia e avaliação social, são as mais apontadas. 

Os estereótipos e ideologias de géneros estão, de facto, implementados na cultura 

humana, fazendo parte das nossas representações nos diferentes espaços, sejam eles 

académicos, profissionais ou da vida privada. Assim, a forma como julgamos um líder, 

não depende apenas do espaço institucional em que nos encontramos. 

Na grande maioria, as mulheres gestoras descrevem-se a si mesmas como consistentes, 

flexíveis e adaptadas ao poder hierárquico e às normas e cultura da empresa. Estas tentam 

afirmar-se no local de trabalho solucionando o dilema entre assumir um papel diferente 

daquele que por tradição lhes foi atribuído, mantendo, no entanto, as particularidades e 

individualidades, que lhes permitem reconhecimento e valorização como pessoas. 

Hoje entende-se que as desigualdades existentes ultrapassam a diferença entre sexos e 

inclui relações de complementaridade e interdependência social. Esta busca de 

diferenciação entre estilos de gestão masculina e feminina por parte das mulheres acaba 

por ser uma forma de reivindicar a igualdade. 

Compreende-se que existe uma competitividade dentro das empresas e organizações e 

que o sexo feminino tem que se adaptar a esse cenário de forma a conseguir maior 

destaque e relevância no ambiente de trabalho.  

Atualmente, as mulheres percebem como colocar a razão à frente da emoção, mantendo 

traços como a ternura e a feminidade, conquistando aos poucos o seu espaço. 

Helen E. Fisher (Coughlin; Wingard; Hollihan 2005) destaca certos pontos da 

personalidade feminina tidos como vantagens estratégicas para um investimento. São 

características que podem fazer toda a diferença na escolha de um colaborador com cargos 

de responsabilidade: 

 A mulher tem, por natureza, melhor intuição, o que leva a decisões mais acertadas; 

 Tem melhor capacidade de comunicação, mais fluida e desenvolvida que os 

homens; 

 A maioria das mulheres são mais persistentes quando enfrentam dificuldades, ou 

seja, tende a lutar até ao fim pelos seus objetivos; 

  São mais pacientes e têm visão mais detalhada; 
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Estudando resultados a longo prazo, a capacidade das mulheres em gerir equipas e 

resolver problemas eficazmente, são visíveis e acabam por ser uma ótima vantagem 

competitiva. Estas revelam uma enorme capacidade de organização, quando trabalham 

em equipa, sendo mais democráticas, participativas e cooperativas, quando em 

comparação com os homens que têm maior propensão para um estilo de liderança 

autoritário, inflexível e voltado para uma gestão tática. 

O sexo feminino lidera de forma mais orientada para a negociação, gestão de conflitos e 

resolução de problemas através da empatia e da racionalidade. Criam, assim, um ambiente 

organizacional focado nas pessoas, sendo que os homens são mais diretivos e voltados 

sobretudo para a obtenção de resultados.  

Estas características, tipicamente associadas às mulheres, permitem uma liderança mais 

democrática, inclusiva e transformacional, apesar de ainda revelarem uma certa 

dificuldade em se adaptar a determinadas culturas empresariais.  

 

 Albert Einstein once said, “The significant problems we face today cannot be 

solved by the same level of thinking that created them.” Women bring a different way 

of thinking; a cooperative spirit; a gift for “reading” people; patience; empathy; 

networking abilities; negotiating skills; a drive to nurture children, kin, business 

connections and the local and world community; an interest in ethnic diversity and 

education; a keen imagination; a win-win attitude; mental flexibility; an ability to 

embrace ambiguity; and the predisposition to examine complex social, environmental, 

and political issues with a broad, contextual, long-term view. As the female mind 

becomes unleashed on our modern world, societies will benefit— even in lands where 

it is currently shackled. (Coughlin; Wingard; Hollihan 2005: 140) 
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4. Exemplos de líderes no feminino 

 

Líder é alguém que consegue motivar outras pessoas com as suas ideias, que influencia 

de forma positiva o sistema em que se enquadram e que leva ao crescimento de todos os 

que consigo trabalham ou colaboram. O verdadeiro sucesso de um líder mede-se pelo seu 

legado, pelo que ele constrói durante o seu percurso pessoal e profissional.  

Tirando o género, as maiores líderes femininas mundiais não têm muito mais em comum. 

Umas ajudaram a estabelecer a paz em territórios problemáticos, enquanto outras 

motivaram o conflito. Umas foram competentes ou brilhantes, enquanto outras eram 

inaptas ou corruptas.  

Todas elas vêm das mais diversas variantes políticas ou religiosas e todas elas deixaram 

marcas profundas na história da humanidade, seja em que área da sociedade for.  

 

4.1 Liderança feminina no plano internacional 

 

Nascida em Grantham, Inglaterra, Margaret Tatcher tornou-se, em 1979, a primeira 

mulher a assumir o cargo de Primeira-Ministra e como tal um exemplo a salientar no 

plano político internacional. 

O seu percurso profissional foi marcado pelo período em que foi Ministra da Educação e 

Ciência, devido às inúmeras polémicas em que se viu envolvida com os meios de 

comunicação e às dificuldades comunicativas que tinha com o Primeiro-Ministro Edward 

Heath, que não dava particular atenção às ideias apresentadas por Tatcher. Esta chegou 

mesmo a afirmar, em televisão nacional, que nunca veria uma mulher ser Primeira-

Ministra, enquanto fosse viva. 

Acabou por provar a ela mesma que estava errada, quando, a partir de 1974 começou a 

ganhar poder dentro do seu partido, acabando por o liderar a partir de 1975. Com o 

governo praticamente falido, a instabilidade politica e económica vivida na altura e o 

desemprego a aumentar, os conservadores acabaram por retomar o poder em 1979 e 

Tatcher, como sua líder, assumiu então o cargo máximo.  

Durante o seu primeiro mandato, Margaret Tatcher teve que combater a recessão em que 

o país se encontrava e enfrentou alguns desafios militares, como por exemplo o conflito 

conhecido por “Guerra das Malvinas”. 
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No seu segundo mandato (entre 1983 e 1987) Tatcher sofreu uma tentativa de assassinato 

por parte do exército Irlandês, numa conferência em Brighton. Mesmo assim, a Primeira-

ministra prosseguiu com a conferência, apenas se referindo ao sucedido, num 

comunicado, no dia seguinte. 

A 28 de Novembro de 1990, Margaret Tatcher abandonou em definitivo a residência 

oficial do Primeiro-Ministro. 

Publicou dois livros sobre a sua experiência como uma das mais importantes líderes do 

mundo e como ser uma mulher no mundo da política: The Downing Street Years (1993) 

and The Path to Power  (1995).  

Em 2005, Tatcher celebrou o seu 80º aniversário, num grande evento onde foram 

convidados nomes marcantes como Tony Blair, a rainha Elizabeth II e mais 600 

convidados. Dois anos depois foi erguida uma escultura em sua honra, na House of 

Commons. 

Em 2011, já com a sua saúde muito debilitada, Tatcher ordenou o fecho permanente do 

seu escritório na Casa dos Lordes. Esta ordem foi vista por muitos como o fim da sua vida 

pública. 

A ex-primeira-ministra viria a falecer no dia 8 de Abril de 2013, com 87 anos, mas as suas 

políticas e os seus feitos continuam a ser debatidos, mencionados e aplaudidos por muitos, 

provando como foi marcante a sua passagem pela vida politica Britânica. 

No mesmo âmbito político é de salientar, mais recentemente, a alemã Angela Dorothea 

Kasner, mais conhecida como Ângela Merkel. Esta nasceu em Hamburgo no ano de 1954 

e acabou por envergar no mundo da política em 1989, ficando na história como a primeira 

chanceler alemã de sempre e destacando-se como uma das grandes arquitetas da União 

Europeia como hoje a conhecemos. 

Filha de um pastor e uma professora, estudou física na Universidade de Leipzig, 

terminando o seu doutoramento em 1978. Chegou mesmo a trabalhar na área da química 

no Central Institute for Physical Chemistry entre 1978 e 1990. 

Após a queda do muro de Berlim em 1989, Merkel juntou-se ao partido CDU e pouco 

tempo depois foi eleita ministra da juventude e das mulheres e mais tarde ministra do 

ambiente e segurança nuclear. Após a derrota de Kohl em 1998, foi nomeada secretária 

geral do partido CDU. 

Nas eleições de 2005, Ângela Merkel derrotou o chanceler Gerhard Schroder, apenas por 

uma diferença mínima, acabando por criar uma coligação com o partido SPD, sendo assim 

declarada a primeira mulher chanceler. 
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Merkel é também a primeira mulher a liderar a Alemanha desde que o país se tornou um 

estado-nação moderno em 1871. Foi reeleita em 2009 e mais tarde, em 2013, recebeu 

novamente o voto de confiança dos alemães para um terceiro mandato. 

Aos 61 anos Ângela Merkel ocupa o primeiro lugar da lista das 100 mulheres mais 

poderosas do mundo (ano 2015) da revista Forbes. 

Ainda na Europa, mais precisamente em França, outra figura feminina fez-se destacar, 

desta vez como feminista e literata: Simone de Beauvoir. 

Simone nasceu em Paris, no ano de 1908. Filha de um advogado tornou-se escritora, 

filósofa e feminista francesa, e chegou a ser considerada uma das maiores 

representantes do pensamento existencialista francês. 

Defendia ideais ligados à independência feminina e ao papel da mulher na sociedade. 

Defendia as mudanças de papéis estabelecidos e a participação em movimentos sociais.  

Negou-se a ser dona de casa e a ter filhos e registou a sua emancipação no livro 

“Mémoires d’une jeune fille rangée” de 1958. 

Simone defendia que o “eterno feminino” tinha um propósito conformista e por isso 

era defendido pelos românticos e que era uma ideologia que obrigava as mulheres a 

serem comportadas conforme o mundo masculino determinava. Para ela, era necessário 

romper com estes ideais,  

Formada em filosofia ingressou na École Normale Supérieure, a mais prestigiada 

entidade francesa nas áreas humanas e científicas e que formava a elite intelectual do 

país. 

A sua obra mais conhecida é o livro “O Segundo sexo” (1949) em que escreveu: “Nós 

não nos deixaremos intimidar pelos ataques violentos dirigidos à mulher nem deixar-

se levar pelos elogios interesseiros que são destinados à ‘ verdadeira mulher’.” 

No âmbito empresarial, não se pode deixar de referir o nome Beth Brooke-Marciniak. 

Como Vice-Presidente das políticas públicas a nível mundial, da conhecida companhia 

“Ernest & Young”, Brooke-Marciniak tem responsabilidades em mais de 150 países, onde 

a companhia exerce os seus serviços e tem também a seu cargo as políticas de diversidade 

e inclusão da empresa e graças ao seu desempenho já foi listada seis vezes como uma das 

mulheres mais ponderosas do mundo, pelo revista Forbes e nomeada mulher do ano, em 

2009, pela “Concern Worldwide”. 

Na EY desde 1981, foca-se sobretudo em moldar e reestruturar as políticas públicas da 

empresa, trabalhando em conjunto com líderes empresariais, investidores e acionistas de 

todo o mundo de forma a resolver os vários problemas existentes no mercado de capitais. 
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Fora da empresa Beth participa com frequência em fóruns onde discute assuntos como a 

liderança no século XXI, o papel das empresas na sociedade, liderança feminina e a 

necessidade de unir os sectores privado e publico para resolução de problemas nas 

políticas empresariais.  

É defensora do desenvolvimento e crescimento das mulheres pelo mundo inteiro, sendo 

que desde que ocupa um cargo de liderança na EY, a companhia associa-se todos os anos 

à Forbes para celebrar e reconhecer as mulheres mais influentes, no Forum Mundial de 

Economia em Davos.  

São as suas políticas que têm permitido que a EY faça parte, de forma constante, da lista 

de 100 melhores empresas para as quais trabalhar. 

 

         Throughout her career, Beth has been actively engaged in numerous civic and 

business organizations. She serves on the Boards of Vital Voices, The Committee for 

Economic Development, and TechnoServe. Beth is the Co-Chair of the Board of 

WEConnect International. She serves on the Board of Trustees of the Aspen 

Institute, the Women's Leadership Board of the Kennedy School at Harvard, and the 

Women's Advisory Board of the World Economic Forum. She is a member of the 

inaugural class of the Henry Crown Fellows of The Aspen Institute and the 

Committee of 200, as well as the public policy advisory councils for Georgetown 

University and Indiana University. Beth also served on the International Council on 

Women's Business Leadership led by Former Secretary of State Hillary Clinton. 

(Farrar 2015) 

 

Entre outros marcos importantes na sua vida, Beth Brooke-Marciniak foi uma das 

primeiras mulheres a receber uma bolsa de desporto, em basquetebol, na Universidade de 

Purdue University. 

Por sua vez, no campo das ciências médicas, e destacada pela revista TIME como uma 

das pessoas mais influentes do mundo, está Joanne Liu nascida em Quebec city, filha de 

pais chineses, emigrantes no Canadá.  

Desde cedo mostrou vontade em se tornar uma médica sem fronteiras e, durante a escola 

secundária, juntou-se a uma comunidade de serviço comunitário. 

A Dra. Joanne Liu foi, então, eleita em 2013, Presidente dos Médicos sem Fronteiras 

internacional. A sua formação é em pediatria e todo o seu percurso académico foi pensado 

de forma a prepará-la para trabalhar em países de terceiro mundo. 

O seu primeiro trabalho com a MSF foi em 1996 e desde então completou mais de 20 

missões. Ao longo da sua vida profissional já passou pelas mais diversas regiões e por 
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várias crises humanitárias, como por exemplo, Quénia, Congo, Honduras, Haiti, Etiópia, 

Nigéria, Indonésia, palestina, Uganda, Sudão, Sri Lanka, entre muitos outros. 

Entre 1999 e 2002 Joanne trabalhou como gestora de programas operacionais para a MSF 

e em 2003, voltou para Montreal e tornou-se a Presidente dos Médicos sem Fronteiras-

Canadá, até 2009. 

Atualmente faz parte da direção do MSF-Suíça. Para além dos seus compromissos 

humanitários, trabalha full-time no Hospital St-Justine em Montreal como médica de 

emergência pediátrica e na Health Travel Clinic do centro hospitalar da universidade de 

Montreal. 

Em 2011 a YWCA de Montreal honrou Joanne com o prémio “Mulher de distinção”, pelo 

seu envolvimento na comunidade. Em 2013 aceitou o prémio “Teasdale Corti 

Humanitarian” da Royal College of Physicians and Surgeons do Canadá. 

Ainda dentro do campo das ciências, não se pode deixar de referir Fabiola Gianotti. 

Investigadora da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear desde 1987, Gianotti 

liderou a descoberta do bosão de Higgs em 2012 e tornou-se, aos 52 anos, a primeira 

mulher a estar à frente deste centro de ciência. Escolhida pelos representantes dos 20 

países que constituem a organização, incluindo Portugal, o seu mandato terá início a 1 de 

Janeiro de 2016 e durará cinco anos. 

A descoberta do bosão de Higgs por parte da sua equipa, confirmou a teoria que explica 

a física como a entendemos, e foi um dos fatores que motivou a sua nomeação para o 

prémio “Pessoa do Ano”, pela revista Times. Esta mesma descoberta permitiu que em 

2013 François Englert e Peter Higgs fossem galardoados com o prémio Nobel da Física, 

pela previsão da existência da chamada partícula de Deus, ainda nos anos 60. 

A equipa liderada pela cientista italiana é constituída por mais de 2530 cientistas de mais 

de 100 países. 

Gianotti será a 16ª pessoa a liderar a organização e o facto de ser mulher apenas torna o 

seu feito ainda mais marcante, tendo em conta que na comunidade científica europeia por 

cada mulher a trabalhar há dois homens. Na equipa por ela liderada, apenas 20% são 

mulheres. 

A cientista acredita que não há discriminação intelectual contra as mulheres, no mundo 

da ciência, o que não significa que as condições de trabalho das cientistas sejam perfeitas. 

Um dos factos salientados por Gianotti é a falta de apoio na maternidade (ela própria 

nunca foi mãe), o que leva as mulheres a ser marginalizadas. 
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Outra das figuras femininas de grande destaque é Oprah Winfrey, referência de sucesso 

para milhares de mulheres e jovens em todo o mundo. 

A bilionária é mais conhecida por apresentar o seu popular talk-show entre 1986 e 2011. 

Para além de apresentadora de TV é também atriz, filantropista, editora e produtora. 

Nascida em Kosciusko, Mississippi, no ano de 1954, teve uma adolescência problemática, 

onde foi abusada sexualmente por familiares do sexo masculino e amigos da mãe, Vernita. 

Anos mais tarde acabou por se mudar para Nashville, onde viveu com o seu pai, até entrar 

para a Universidade do Tenesse em 1971. Foi na universidade que começou a trabalhar 

em rádio e onde começou a fazer televisão. 

Em 1976 mudou-se para Baltimore onde apresentou o seu primeiro programa televisivo 

“People are talking”, que durou oito anos, até Oprah ser recrutada por uma estação 

televisiva de Chicago onde apresentou o programa matinal “A.M.Chicago”. O seu estilo 

próprio e a forma como se ligava com as pessoas levaram a que o seu programa passa-se 

da última posição no ranking para o primeiro lugar. 

A sua fama levou-a para o cinema com o seu primeiro papel num filme de Steven 

Spielberg, The Color Purple, de 1985, para o qual recebeu uma nomeação para o prémio 

de melhor atriz secundária. 

Em 1986 lançou o programa “The Oprah Winfrey Show”, acabando por adquirir os 

direitos de produção anos mais tarde. Assim, o seu programa passava a ser produzido pela 

sua produtora “Harpo Productions”. 

Com o seguimento “Oprah’s Book Club”, no seu programa, Oprah lançou para a ribalta 

e tornou conhecidos imensos autores e livros, que até então eram desconhecidos para o 

público. 

Em 1999, co-fundou a companhia “Oxygen Media”, dedicada à produção de conteúdos 

para a televisão por cabo e para a internet, cujo alvo principal são as mulheres. Este foi o 

passo final para a colocar na frente da indústria dos média e torná-la uma das mais 

poderosas e ricas pessoas no negócio televisivo. 

O seu programa chegou ao ponto de ser visto por mais de 100 países no mundo inteiro. 

Atualmente Oprah tem a sua própria estação televisiva, The Oprah Winfrey Network e é, 

segundo a revista Forbes, a afro-americana mais rica do século XX e a única bilionária 

africana do mundo, tendo também sido considerada como a mulher mais influente da sua 

geração. Em 2005, a revista Business Week nomeou-a a maior filantropista africana na 

história da América. 
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Winfrey é uma grande ativista pelos direitos das crianças e em 1994 o Presidente Clinton 

aprovou uma lei que Oprah propôs ao congresso, para a criação de uma base de dados 

internacional de todos os condenados por abuso de menores. 

Em 2002, tornou-se a primeira pessoa a receber o prémio humanitário da Academia de 

Televisão, Artes e Ciências Bob Hope. 

Em 2013, recebeu a mais alta honra civil americana, a Medalha Presidencial da 

Liberdade. Este prémio foi-lhe entregue, pelo Presidente Barack Obama, pelas suas 

contribuições ao país. 

Em 2015, integrava a lista da Forbes como a 12ª mulher mais poderosa do mundo. 

Dentro do mundo televisivo, existe uma outra mulher que tem ganho cada vez mais 

destaque e influência: a americana Ellen DeGeneres. 

Ellen Lee DeGeneres nasceu em 1958, no Luisiana e desde jovem trabalhou como 

empregada de mesa, vendedora ambulante, pintora e secretária. A apresentadora apenas 

descobriu a sua veia humorística quando, numa apresentação pública se serviu do 

humor para superar o nervosismo. Graças ao sucesso dessa mesma apresentação Ellen 

decidiu dedicar-se à stand-up comedy em 1981, com o apoio financeiro da sua mãe. 

Em 1986, teve a sua grande estreia no programa “The Tonight Show Starring Johnny 

Carson”, convidada pelo próprio e onde começou a ser presença regular. Programas 

como The Late Show with David Letterman, The Tonight Show with Jay Leno, The 

Oprah Winfrey Show, Later with Greg Kinnear, Larry King Live, Good Morning, 

America e PrimeTime Live, fizeram parte do seu curriculum professional até criar o seu 

próprio programa, Ellen.  

Contudo, em 1997, o programa começou a ser fortemente críticada, quando Ellen se 

assumiu como gay em direto. Em alguns estados dos Estados Unidos, chegou mesmo 

a ser proibida a emissão desse episódio. Devido à controvérsia gerada, vários 

patrocinadores do programa acabaram por rescindir os seus contratos. 

Apesar de ter sido galardoada com um Emmy pelo episódio em que assumiu a sua 

sexualidade, devido a ter sido um momento histórico em televisão, Ellen foi cancelado 

em 1998. 

Nessa altura e até ao ano de 2000, Ellen DeGeneres dedicou-se ao cinema, regressando 

apenas à televisão em 2003. Nessa altura tornou-se a apresentadora de um dos talk-

shows mais vistos na América, The Ellen DeGeneres Show.   

O programa e vários dos seus projetos já foram galardoados com vários Emmys, 

People´s Choice Awards e Teen Choice’s Awards. 
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Devido ao seu estilo único e carisma, Ellen foi convidada a apresentar as cerimónias 

dos Grammy em 1996 e 1997, dos Emmys em 2001 e 2005 e os Academy Awards em 

2007 e 2014. 

DeGeneres foi incluída pela Forbes na lista das 100 mulheres mais influentes do 

mundo e pela Entertainment Weekly na lista das 50 entertainers mais ponderosas. Os 

três livros por ela publicados integraram todos a lista de Best Sellers do New York 

Times, no entanto, é o seu contributo humanitário que mais chama a atenção do público. 

Ellen é defensora e porta-voz da campanha anti-bullying, para a qual angaria fundos e 

participa em várias campanhas humanitárias, como quando Nova Orleãens foi 

devastado pelo Furacão Katrina, para o qual angariou mais de 10 milhões de dólares, 

ou as campanhas de alerta para o cancro da mama e do aquecimento global.  

Ellen DeGeneres protagonizou um dos mais badalados casamentos gays, quando em 

2008 casou com Portia de Rossi, logo após o estado californiano ter legalizado o 

casamento homossexual.  

Ainda no campo mediático, mas numa posição de menor exposição, é de referir e 

salientar o trabalho de Dana Walden. 

Licenciada em comunicação, Walden começou a sua carreira profissional como 

assistente de Larry Goldman, na empresa de publicidade Bender, Goldamn & Helper, 

ao qual se seguiu um lugar como relações públicas na 20th TV em 1992. Foi durante o 

seu período como relações públicas que impressionou o diretor Peter Chernin com os 

seus instintos e ideias para o future do estúdio. Foi o mesmo que lhe sugeriu que 

envergasse pelo lado mais criativo do negócio, onde poderia de facto causar impacto 

no conteúdo televisivo que era passado. Ao longo dos anos, Walden tem vindo a subir 

na empresa, deixando o seu nome e a sua marca em inúmeras series televisivas de 

sucesso como Glee e American Horror Story.  

Atualmente partilha a direção da estação com Gary Newman e tem sob o seu encargo 

236 empregados, dois canais de cabo (Fox 21 e Fox Television Studios) e 34 séries em 

produção. Foi também graças a ela que foi assinado o acordo milionário que permite à 

estação transmitir a série animada de maior sucesso no mundo, The Simpsons.  

Foi já sob a sua direção que o estúdio se tornou o primeiro em mais de uma década a 

ser galardoado com os Emmys de melhor drama e melhor comédia no mesmo ano.  

As suas funções hoje em dia vão desde o ramo das artes até às decisões financeiras, 

tornando-se uma das mais recentes adições da lista de mulheres mais poderosas do 

mundo, pela revista Forbes. 
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A mais recente Presidente e CEO do grupo televisivo FOX comanda, assim, um 

negócio televisivo que gera biliões de dólares. 

Destaca-se também, como mais um exemplo de sucesso no feminino, a jornalista 

Katharine Viner. 

O jornal The Guardian nunca teve nos seus 194 anos de história, uma editora-chefe 

mulher. Contudo, desde o dia 1 de Junho de 2015 a tendência foi quebrada e Katharine 

Viner tomou conta do cargo, na empresa sediada no Reino Unido. Atualmente, 

desempenha também o papel de editora-chefe da versão online do jornal, nos Estados 

Unidos (lido por mais de 1,3 milhões de pessoas por dia).  

A sua carreira no The Guardian começou, como jornalista, em 1997 e desde então já 

assumiu vários postos, entre os quais, editora da revista “Weekend Magazine”. Foi a 

grande responsável pelo lançamento do Guardian Australia em 2008, pelo qual já 

ganhou inúmeros prémios.  

Katharine fez parte durante 13 anos da direção do London´s Royal Court Theathre e 

foi jurada em 2006 do Orange Prize. 

Estas mulheres são, assim, apenas alguns exemplos, destacados das centenas de 

mulheres que ao longo dos anos têm marcado a história mundial e criado percursos 

profissionais de grande sucesso. 

 

4.2 Exemplos de liderança feminina em Portugal 

 

Também no nosso país se têm destacado, cada vez mais, exemplos de mulheres com 

percursos de vida e/ou profissionais que poderão ser considerados como ótimos exemplos 

e referências a seguir. 

 No âmbito político é inevitável considerar Assunção Esteves nascida em Valpaços, no 

ano de 1956. Licenciada em Direito pela faculdade de Direito de Lisboa e Mestre em 

Ciências Jurídico-políticas pela mesma faculdade, tornou-se deputada da Assembleia da 

República em 1987, tendo cumprido dois mandatos (o segundo terminou em 2004). 

Entre os anos de 1989 e 1998 foi juíza do Tribunal Constitucional e ao mesmo tempo 

assistente de Direito Público na Faculdade de Direito de Lisboa, em Direito 

Constitucional e Direitos Fundamentais. 

É membro da Sociedade Portuguesa de Filosofia e em 2002 tornou-se Presidente da 1ª 

Comissão Parlamentar (Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias da Assembleia da República). 
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Entre os anos de 2004 e 2009 foi deputada no Parlamento Europeu e ao mesmo tempo 

Assunção Esteves tornou-se Vice-Presidente do Partido Social Democrata em Maio de 

2006 e membro do Conselho de Jurisdição Nacional do Partido Social. Em 2007, e até 

2011, assumiu o cargo de Presidente do Movimento Europeu Portugal. 

Em 2011 foi eleita Presidente da Assembleia da República, sendo a primeira mulher a 

ocupar o segundo cargo de maior importância do estado português. 

Ainda no mundo da política destaca-se Maria Luís Albuquerque. Casada e mãe de três 

filhos, Maria Luís nasceu em Braga no ano de 1967, acabando por se mudar para 

Moçambique, onde viveu até ao ano de 1982. 

Licenciada em Economia pela Universidade Lusíada de Lisboa e mestre em Economia 

monetária e Financeira pelo ISEG, liderou a partir de 2011 a secretaria de estado do 

Tesouro e Finanças. 

Esteve envolvida na venda do BPN ao BIC e nas privatizações de empresas como EDP e 

REN. Em 2012, quando o primeiro-ministro Passos Coelho decidiu separar as pastas das 

finanças e do tesouro, Maria Luís Albuquerque manteve-se à frente da pasta do Tesouro. 

Tomou posse como Ministra de Estado e das Finanças a 2 de Julho de 2013. 

 

Ainda dentro da política sobressai Catarina Martins. Esta iniciou os seus estudos em S. 

Tomé e mais tarde frequentou a faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas 

Catarina Martins acabou por se direcionar mais para as artes, no Círculo de Iniciação 

teatral da Academia de Coimbra. Foi assim que conheceu Nuno Cardoso, ator com quem 

acabou por criar o grupo de teatro “Visões Uteis”, companhia considerada de referência 

na zona norte do país. 

Catarina acabou por seguir um caminho diferente e a sua primeira candidatura ao 

Parlamento acontece em 2005. Esta não foi bem-sucedida, acabando por ser eleita quatro 

anos mais tarde pela primeira vez, ainda como independente. 

O caminho política de Catarina Martins não foi fácil e a primeira batalha que teve que 

travar foi com o próprio partido. Não era vista como uma figura determinante e havia 

ceticismo por parte dos membros do Bloco de Esquerda.  

Foi com uma margem bastante reduzida, que a deputada acabou por ganhar a disputa 

interna contra Pedro Filipe Soares, em 2014. 

As suas políticas e a campanha realizada nas últimas eleições fez com que, sob a sua 

direção, o bloco de esquerda termina-se a votação com mais de 11 deputados, o maior 

grupo parlamentar alguma vez conquistado pelo partido.  
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Assim, Catarina Martins, aos 42 anos, representa e dirige a terceira maior força politica 

na Assembleia da República. 

Já a nível empresarial Maria Conceição Zagalo tornou-se uma figura de referência.  

Nascida no Ribatejo a 13 de Outubro de 1952, Maria da Conceição foi admitida na 

Companhia IMB Portugal em 1973, onde desempenhou várias funções administrativas 

até 1987.  

De 1991 até 1997 foi responsável pela secção de Media e Relações Públicas, tendo antes 

disso desempenhado funções de Marketing para os sectores do Governo, Público e 

Industria. Em 1998 foi nomeada Diretora da divisão de comunicações e programas 

externos e em 2009 assumiu a direção da divisão de marketing, comunicações e 

programas externos. A este cargo adicionou as obrigações como membro do concelho 

diretivo da empresa. 

Atualmente Maria da Conceição Zagalo é presidente da direção do Grupo de Reflexão e 

Apoio à Cidadania Empresarial (esta estrutura reflete e atua na área da responsabilidade 

social empresarial) que fundou em representação da IBM. É membro da direção e membro 

fundador do Conselho de Orientação Estratégica da RSE Portugal e representante da CSR 

Europe no nosso país. 

A empresária preside a Comissão de Orientação Estratégica da Associação Internacional 

de Estudantes de Economia, Gestão e Engenharia e ao mesmo tempo é representante de 

Portugal no Global Council of Board Chairs da AIESEC internacional.  

Maria da Conceição Zagala é responsável pela formação e coordenação do Portugal 

Women Leadership Council, que é um grupo de profissionais mulheres da IBM 

constituído em 2004, cujo principal desafio é criar um ambiente de trabalho equitativo no 

que diz respeito a oportunidades de desenvolvimento profissional. Faz também parte do 

European Women Leadership Council, composto por representantes de 29 países 

europeus. 

Recebeu o prémio Individual Engagement 2005-2006, atribuído pela AIESEC e em 2007 

foi distinguida pela Amnistia Internacional, juntamente com outras 25 mulheres, pela sua 

dedicação às causas sociais. 

No plano artísticos, podemos referir Paula Rego nascida em Lisboa, em 1935. 

Pertencente a uma família da alta burguesia, frequenta o colégio St. Julian’s no Estoril.  

Desde cedo o seu talento foi reconhecido, mas num país em que esta profissão estava 

destinada aos homens ou a jovens da sociedade, ela poderia apenas prosseguir dedicada 

às artes como um breve devaneio, antes de se tornar esposa e mãe. 
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No entanto em 1952 foi aceite na Slade School of Art, onde conheceu o pintor Victor 

Willing, com quem vem a casar e a quem atribui muito do que a tornou a pintora que é 

hoje.  

Após o nascimento da primeira filha, sentiu necessidade de romper com a conformidade 

hipócrita imposta pela ditadura de Salazar e de se libertar de uma religião com a qual não 

se identificava.  

Os anos 60 foram para a pintora de grande relevo, marcados por inúmeras exposições 

coletivas em Inglaterra e pela primeira vez uma exposição individual em Portugal, na 

Galeria de Arte Moderna, onde foi incrivelmente bem recebida pelos críticos.  

Já nos anos 70 ganhou uma bolsa de pesquisa da Fundação Calouste Gulbenkian para 

desenvolver o seu trabalho sobre contos infantis, expôs 11 obras na exposição “Arte 

Portuguesa desde 1910” e é durante este período que Paula se instala definitivamente em 

Londres.  

A grande viragem na carreira da artista vem com a série da menina e do cão. Nesta a 

figura feminina é a grande líder da ação, em que faz de mãe, amiga, enfermeira e amante, 

num jogo de sedução e de dominação, que se demonstra em obras posteriores.  

No ano de 1987, Paula Rego assina um contrato com a galeria Marlborough Fine Art e 

dá assim o passo final e decisivo na sua divulgação internacional.  

A convite da National Gallery, em 1990, ocupou um atelier no museu e pintou vários 

obras inspiradas na coleção “Tempo- Passado e Presente”.  

Ao longo da sua carreira foi galardoada inúmeras vezes, sendo o primeiro prémio de 

Summer Composition da Slade School of Fine Art, no ano de 1954. Recebeu também o 

título de Mestre Honoris Causa em Arte pela Winchester School of Art, no Reino Unido, 

o título de Doutora Honoris Causa em Letras pela University of St. Andrews, o de 

Doutora Honoris Causa em Letras pela University of East Anglia, o de Doutora Honoris 

Causa em Letras pela Rhode Island School of Design e o de Doutora Honoris Causa em 

Letras pelo The London Institute. 

Em 2004 Paula Rego foi condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Santiago da Espada 

concedida pela Presidência da República Portuguesa e em 2009 abriu a Casa das Histórias 

Paula Rego, em Cascais, um museu dedicado à obra de Paula Rego e Victor Willing. 

Foi, em 2010, nomeada pela Rainha de Inglaterra, Dame Commander of The Order of the 

British Empire, pela sua contribuição para as artes e eleita personalidade do Ano pela 

Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal.  

A sua obra “Looking Back” foi há poucos anos arrematada pelo valor record de 866.175€. 
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Como apresentadora e empresária de sucesso, podemos mencionar Cristina Ferreira.  

Natural de Torres Vedras, nasceu a 9 de Setembro de 1977 e tirou o curso de história, 

chegando mesmo a lecionar durante um ano letivo, mas o gosto pela televisão falou mais 

alto. Começou a sua jornada no pequeno ecrã ao lado de Teresa Guilherme, fazendo 

diretos para o “Olá Portugal” e foi esta que a indicou para uma entrevista na TVI.  

O seu à vontade e carisma conquistou os portugueses quando, ao lado de Manuel Luís 

Goucha, começou a apresentar o programa das manhãs da estação de Queluz.  

Cristina cresceu numa família simples e aos 12 anos teve o seu primeiro emprego a vender 

farinha para gado. Aos 13 anos vendia na feira, junto com os seus tios, aos 18 anos de 

idade ajudava a sua mãe no negócio das cortinas e aos 20 anos vendia bifanas com os 

pais. Com 23 anos de idade trabalhou numa sapataria, aos 24 deu aulas e com 26 anos 

entrou para a televisão. 

Aos 37 anos de idade foi considerada uma das 30 pessoas mais influentes do país.  

Criou o seu próprio perfume em conjunto com a LR e pela primeira vez a companhia 

permitiu que uma estrela não conhecida internacionalmente fosse embaixador da sua 

marca. A primeira edição do perfume era suposto ter durado dois anos, esgotou em dois 

dias. Foi o perfume mais vendido na história da LR e já vai na terceira edição. Foi este 

sucesso que levou a que a marca colocasse Cristina Ferreira como representante dos seus 

produtos em mais de 32 países. 

Cristina tem um blogue de sucesso, mais de um milhão de fãs no facebook, co-apresenta 

um programa líder de audiências, lançou o seu próprio perfume, lançou um livro, é 

proprietária de uma loja de roupa e assumiu recentemente o cargo de diretora de 

conteúdos não informativos da TVI. 

Por sua vez, Catarina Efigénia Sabino Eufémia foi um símbolo de luta contra a exploração 

e a repressão a que os trabalhadores estavam sujeitos durante a ditadura de António 

Salazar e como tal, marcou a história do nosso país. Nascida em 1928 era mãe de três 

filhos e trabalhadora assalariada rural.  

Participou numa greve a favor do aumento do salário diário dos trabalhadores e foi nesse 

momento que se tornou uma referência para muitos.  

No ano de 1954 os camponeses decidiram paralisar todas as atividades, fazendo pressão 

sobre os patrões na época de mais trabalho. No entanto, os patrões alentejanos não 

cederam e acabaram por contratar trabalhadores de outras regiões do país. 
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Na aldeia de Baleizão, Catarina Eufémia e outros trabalhadores decidiram dialogar com 

aqueles que tinham furado a greve, de forma a convencê-los a juntarem-se ao protesto. 

Nessa altura já a GNR se encontrava no local, acompanhados da PIDE. 

Quando questionados, pela GNR, do seu objetivo, Catarina deu a resposta que ficou para 

a história “Quero apena pão e trabalho”. Foi também essa resposta que levou a que 

Catarina fosse assassinada por um dos agentes, com o seu filho de oito meses ao colo.   

O seu assassinato foi de grande impacto e deu ainda mais força aos trabalhadores para 

continuarem a resistir à violência salazarista e a lutar contra a exploração.  

Catarina foi, assim, um dos primeiros e maiores símbolos portugueses na luta pelos 

direitos dos trabalhadores, quando ainda ninguém lutava por melhores condições de 

trabalho.  

 

4.3 Liderança Feminina no Vintage House Hotel 

 

“É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do 

homem, somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta.”  

Simone de Beauvoir 

 

No caso específico do Vintage House Douro, aquando da realização do estágio, eram 

vários os departamentos geridos por mulheres.  

A nível de direção, a Doutora Márcia Coelho assumia o posto mais alto do hotel, sendo 

ela a diretora do mesmo. O grande objetivo da sua passagem pela direção deste 

estabelecimento hoteleiro era recuperar o hotel a todos os níveis, mas sobretudo assegurar 

a estabilidade financeira do mesmo para futura venda, uma vez que a passagem do Vintage 

House Douro pelo grupo CS acabou por ter resultados tão desfavoráveis que quase deixou 

o hotel na falência.  

A verdade é que, após dois anos sob a sua direção, o hotel estabilizou as suas finanças e 

recuperou de forma tal, que foram conseguidas as condições para que este fosse vendido 

à Taylor´s, grupo agora responsável pela exploração e detentor do espaço. 

Seguem como “número dois”, Beatriz Garcia e Guida Robalo. Ambas partilham o papel 

de Duty Manager, o que significa que de forma revezada ambas asseguram o 

funcionamento normal do hotel e as responsabilidades de direção, quando a diretor/a se 

encontra ausente. Para Beatriz as suas principais funções são como vice-diretora do hotel, 
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sendo a pessoa que mais diretamente trabalha com a direção e o grupo administrativo. É 

a maior “ponte” entre o pessoal trabalhador e os grandes responsáveis do hotel.  

Já Guida tem como principal papel o de Chefe de receção, o que faz dela a maior 

responsável pelo atendimento ao público e sobretudo é ela quem garante que tudo corre 

de forma correta para os hóspedes. Deste modo, Guida trabalha em contacto direto com 

todos os departamentos, sendo o de Housekeeping o que maior influência tem no correr 

normal do seu trabalho diário. 

Na parte administrativa encontramos mais uma mulher, sendo Alice Sequeira a 

responsável pelos recursos humanos há mais de dez anos.  

Na loja de vinhos (e também responsável pelo controlo de qualidade e ambiente) está 

mais uma mulher, Anabela Barata, que acaba também por ser parte fundamental do 

economato. O seu percurso no hotel começou como estagiária na Wine Academy, 

acabando por se prolongar de tal forma que assumiu mais tarde a chefia desta secção. 

Atualmente, não só faz parte do economato, como regula todas as vistorias ao hotel, 

sobretudo relacionadas com a HACCP. 

Por fim, existe o único setor do hotel constituído apenas por mulheres, Housekeeping, 

que tem também como chefia alguém do sexo feminino, Ana Bela Barros, também ela 

trabalhadora do hotel praticamente desde a abertura do mesmo. 

No final, os únicos departamentos que não são chefiados por mulheres são a cozinha, 

restaurante/bar, economato e manutenção. 
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5. Contextualização do Estudo 

 

5.1 Contexto Socioeconómico e Geográfico 

 

Pinhão 

O Vintage House Hotel situa-se no Pinhão, na Região Demarcada do Douro, numa 

freguesia ladeada pelos rios Douro e Pinhão, que faz parte da rota do Vinho do Porto. 

Elevada a freguesia em 1933, foi a primeira freguesia do distrito de Vila Real a ter 

telefone, água canalizada e correio permanente, sendo também pioneira na rede elétrica e 

na iluminação pública. 

Foi graças à sua localização geográfica que o Pinhão se tornou num importante ponto 

comercial, em especial no transporte do vinho do Porto. Começou pelos barcos Rabelo, 

mais tarde em vagões pela linha do Douro e mais recentemente em camiões cisterna. 

Desta forma, a localidade teve um rápido desenvolvimento, acabando por conseguir o 

estatuto de centro económico geográfico da Região Demarcada do Vinho do Porto. 

Esta vila pertencente ao concelho de Alijó, com 648 habitantes3e tem uma paisagem 

classificada pela UNESCO como património cultural da humanidade. 

É no Pinhão que estão localizadas as mais famosas Quintas produtoras de vinho do Porto, 

que atraem centenas de turistas para as suas visitas guiadas e provas de vinhos. 

A nível de património, a vila possui também a estação de caminhos de ferros, constituída 

por 24 painéis de azulejos, retratando a paisagem do Douro e várias situações ligadas às 

vindimas. Os azulejos são datados de 1937, encomendados à fábrica Aleluia em Aveiro, 

sendo das mais belas estações ferroviárias do país. 

O Pinhão possui, assim, os mais diversos pontos turísticos, que fazem da vila um dos 

locais mais visitados da região e até mesmo do país. 

 

 A Ponte Rodoviária sobre o rio Douro projetada por Gustave Eiffel no século 

XIX, a Ponte Metálica Ferroviária, ponte sobre o rio Pinhão, a Igreja Matriz, Cruzeiro, 

Barco Rabelo, velhos solares, Quintas com visitas em veículos todo-terreno e 

sobretudo as paisagens durienses que convidam os turistas a visitas sazonais (…) Não 

devemos esquecer o rio Douro, sempre convidativo para um passeio de barco 

                                                 
3Informação retirada do site da Câmara Municipal de Alijó: http://www.cm-alijo.pt/pagina/72 (última 

consulta a 21 de Janeiro de 2016) 
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avistando-se as quintas das bem conhecidas casas produtoras de vinhos generosos, 

assim como a Linha do Douro com realce para o Comboio Histórico a Vapor. (Site 

oficial do Município de Alijó) 

 

5.2 Descrição da Instituição 

 

O Vintage House Hotel foi o primeiro hotel a abrir no vale do Douro e, aquando do 

estágio, fazia parte do grupo NAU Hotels & Resorts, que inclui vários hotéis em diferentes 

regiões do país, como por exemplo Douro, Algarve, Alentejo e Lisboa. Abriu em 1998 

com a Taylor´s, sendo posteriormente comprado pela Douro Azul. Em 2005 foi adquirido 

pela CS e no final do primeiro trimestre de 2014 passou a fazer parte do grupo NAU. 

Atualmente pertence, novamente, à Taylor´s. 

Adrian Bridge, diretor geral do grupo, disse, em entrevista à revista Visão que com a 

aquisição do Vintage House tinham agora “ (...) uma oferta mais rústica, ligada ao campo 

e às quintas, no Pinhão, que consideramos ser o coração do vale do Douro”. 

Situado na região do Douro, a cerca de 120km da cidade do Porto, o Vintage é constituído 

por 36 quartos e 7 suites, todas com vista para o rio. 

Entre os seus muitos requisitos listam-se o restaurante Rabelo, o Bar “Library” com piano 

e lareira, o denominado “Salão dos Ingleses” (inclui sala de jogos, bilhar, TV e lareira), 

uma piscina exterior, Court de ténis e loja de vinhos e produtos regionais. 

Adaptado a hotel, esta antiga adega, disponibiliza as mais variadas atividades (entre as 

quais cursos e provas de vinho, passeios todo-o-terreno e visitas a locais de interesse 

histórico e cultural), bem como uma paisagem dominada por grandes vinhas, típica das 

antigas quintas da região classificada como Património Mundial da Humanidade. 

Este estabelecimento hoteleiro dispõe ainda de três salas equipadas e devidamente 

preparadas para receber todo o tipo de reuniões e eventos. Sendo o único hotel de cinco 

estrelas no Pinhão, atraí para a vila um público vasto, constituído por várias 

nacionalidades. Apenas no passado mês de Julho os turistas portugueses representaram 

17,79% dos clientes, seguidos de turistas Ingleses (12,96) e de turistas franceses (9,72%)4. 

A nível de organização, o hotel é constituído por nove departamentos, havendo uma 

chefia/responsável por cada um destes (receção, andares, economato, bar e mesa, cozinha, 

wine academy, manutenção, jardim e administração). O cargo de responsabilidade 

                                                 
4Tabelas para consulta em anexo – anexo 2 
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máxima é o de diretor geral, havendo depois a assistente a direção e as técnicas de 

qualidade ambiental. 

Os departamentos que mais pessoal engloba são a receção (tem os rececionistas, que são 

em média sete mais dois bagageiros/motoristas), a cozinha (engloba o sub-chefe, cinco 

cozinheiros e duas copeiras), o bar e restaurante (tem o sub-chefe e cinco empregadas de 

mesa e bar), por fim, os andares (inicialmente havia descriminação entre empregadas de 

andares e empregadas de limpeza, no entanto neste momento existem 4 pessoas que fazem 

todos o trabalho de quartos, limpeza e lavandaria)5. 

A todo o pessoal efetivo juntam-se inúmeros estagiários espalhados pelos diferentes 

departamentos, sendo que em época alta, estes chegam a ser mais de vinte, estando, 

sobretudo distribuídos pelo restaurante e pela cozinha. Para além dos estagiários, durante 

a época de maior trabalho são, por norma, contratados extras para praticamente todos os 

departamentos. 

 No meu caso, o estágio foi realizado em três partes, isto é, em três secções distintas: 

andares, receção e wine academy. 

 

5.3 Organograma do hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – Organograma do Vintage House Hotel 

                                                 
5Ver organograma do hotel em anexo. 
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5.4 Departamento de Housekeeping 

 

O departamento de housekeeping é constituído por uma governanta, Ana Bela Barros, e 

quatro funcionárias dos andares. Em época alta, esta equipa recebe mais dois reforços. 

Fazem parte das suas tarefas a limpeza de todo o hotel, isto é, de todas as áreas públicas, 

como receção, bar, restaurante, sala de estar, salão de jogos, salas de reuniões, piscina, 

pátios, academia de vinhos e casa de banho. 

Apesar de tudo, a sua principal função/responsabilidade é a preparação dos quartos para 

a receção de novos clientes ou continuação da estadia dos mesmos. Em adição a todas 

estas tarefas, ainda é da responsabilidade deste departamento o trabalho de lavandaria. 

Esta equipa é constituída apenas por mulheres, e recebeu, com o nosso estágio, pela 

primeira vez, estagiárias fixas e durante um período significativo de tempo. 

As empregadas de andares recebem diariamente a folha de “Planeamento e divisão de 

serviço”6, mas as limpezas respeitam uma determinada ordem, de acordo com a seguinte 

prioridade: 

 Pedido dos hóspedes; 

 Saídas com entrada (sempre atentas à hora de chegada dos hospedes); 

 Quartos com crianças e/ou hospedes com deficiências motoras; 

 Quartos com clientes VIP; 

 Diárias; 

 Saídas sem entradas; 

Em adição às limpezas dos quartos, estas executam as limpezas dos corredores, 

pavimentos, tapetes, telas, vidros e portas de emergência; 

 

5.5 Receção 

 

A receção do hotel, ou front office, está também sob a chefia de uma mulher, Guida 

Robalo. Esta equipa é constituída por cinco rececionistas, dois bagageiros/motoristas, 

sendo que na época alta acabam, à semelhança das outras secções, por contratar “extras” 

para poder dar uma resposta eficaz ao volume de trabalho. 

O front office está, no fundo, relacionado com todas as secções do hotel, sendo que lida 

diretamente com os clientes e como tal, é o primeiro ponto de comunicação que estes têm 

                                                 
6 Exemplo da ficha de “Planeamento e Divisão de Serviço” em anexo – anexo 4 
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com o hotel, e onde expressam aquilo que esperam e como querem usufruir dos serviços 

que o hotel tem à sua disposição. 

Aqui lidam-se com os processos dos hóspedes, possíveis reclamações, pagamentos, 

previsões, reservas e marcações para restaurantes e outros atrativos turísticos. 

Dependendo do turno efetuado, existe uma lista de tarefas que são de cumprimento 

obrigatório (disponível no Anexo 5 a lista de tarefas de turno). 

Através do programa OPERA EXPRESS são efetuadas as reservas, emitidas faturas, faz-

se o controlo dos quartos e efetuam-se todas as operações ligadas à gestão dos hóspedes 

e do hotel7. 

 

5.6 Wine Academy 

 

A academia de vinhos está entregue a apenas uma pessoa, Anabela Barata, que administra 

a loja e é responsável pela execução das provas de vinho. 

Aqui é feita a venda de vinhos ao público, bem como a aquisição destes para o restaurante 

e para o bar do hotel, trabalhando sobretudo com pequenos produtores da região, 

promovendo vários vinhos que não seriam encontrados numa grande superfície. 

As provas de vinhos funcionam de forma privada (a loja é completamente fechada para a 

realização das mesmas), têm duração de cerca de uma hora e podem ser de várias 

especialidades: 

 Introdução ao vinho do porto; 

 Experiência porto – categorias especiais; 

 Experiência porto; 

 Prova de azeites; 

 Prova de Porto e chocolates; 

 Prova de Porto e sabores; 

 Prova de produtos regionais; 

 Prova de vinhos e enchidos; 

 Prova que vinhos e queijos; 

Todas estas provas têm produtos diferentes e vinhos diferentes8 e são sempre conduzidas 

de forma a ser explicado o processo de produção do vinho do porto, quais as diferentes 

                                                 
7 Sistema operativo OPERA, boletins de reservas, exemplo de faturas e documentação de front-office em 

anexo – anexo 6 
8 Provas de Vinhos em anexo – anexo 7 
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categorias, características em particular de cada uma e apresentação dos produtos que 

acompanharem a prova. 

Em simultâneo com a receção e o restaurante, esta secção é a que mais contacto promove 

com o público e um dos maiores atrativos que o hotel possui. 

 

5.7 Atividades desenvolvidas 

 

O estágio teve início no dia 1 de fevereiro com um plano estipulado pela entidade 

acolhedora conforme abaixo apresentado: 

 

Escola Nome Andares Receção Loja IN OUT 

 

UTAD 

 

 

Sílvia 

 

01/02 

a 

25/03 

 

26/03 

a 

14/05 

 

5/05 

a 

30/06 

 

 

01/02/2015 

 

 

30/06/2015 

Tabela 3 – Planeamento do estágio 

 

De acordo com o plano, foram previamente definidas as tarefas a realizar em cada uma 

das secções. O objetivo foi, de forma planeada e equilibrada, realizar todo o tipo de tarefas 

nas mais diversas áreas relacionadas com o hotel. 

 

Andares (Housekeeping): 

 Planeamento do serviço housekeeping/ lavandaria; 

 Limpeza e arrumação de quartos/ áreas públicas/ roupa; 

 Limpeza e arrumação de quartos; 

 Limpeza e arrumação de áreas públicas; 

 Limpeza e tratamento de roupa; 

 Arrumação e reposição dos ofícios/carro de andares e limpeza; 

 Lavandaria / Entrega e receção de roupa; 

 Arranjos de costura; 

 Controlo e supervisão de housekeeping; 

 

Receção: 

 Verificar a agenda e dar o follow-up; 
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 Verificar o Log Book9; 

 Colocar os Files de Reserva do dia na Receção; 

 Analisar os Files das Chegadas e verificar o Room Status; 

 Efetuar os Check-Outs; 

 Controlar as saídas do dia e respetivo pagamento; 

 Efetuar Check-Ins e preencher os dados no sistema OPERA XPRESS; 

 Satisfazer/resolver todos os pedidos dos hóspedes; 

 Registar as informações importantes no Log Book ou na Agenda; 

 Dar seguimento aos vários pedidos dos hóspedes, comunicando ao departamento 

respetivo; 

 Ler e responder aos e-mails no Back Office; 

 Atender e passar telefonemas; 

 Anotar e reencaminhar mensagens; 

 Fazer o serviço despertar de acordo com a Agenda Wake Up Call; 

 Anotar os pedidos de despertar na Agenda Wake Up Call; 

 Verificar e controlar as assinaturas dos tickets dos pontos de venda, arrumando na 

Rack do Hóspede, de acordo com, o número de quarto; 

 Antecipar, de acordo com a disponibilidade, as ações do Front Office para o turno 

seguinte; 

 

Academia de Vinhos: 

 Repor sempre que necessário os stocks da loja, reportando ao coordenador 

situações excecionais; 

 Efetuar a arrumação e limpeza do local de trabalho; 

 Manter o stock de copos de prova da loja pronto a utilizar; 

 Proceder à decoração de sacos ou outros invólucros para ofertas de clientes; 

 Receber clientes na loja, providenciando a oferta do vinho em prova que esteja 

disponível e ajuda em todos os restantes pormenores logísticos; 

 Acompanhar, sugerir, orientar e aconselhar a venda dos produtos da loja aos 

clientes; 

 Efetuar as marcações de cursos e/ou provas na ausência ou indisponibilidade do 

Coordenador, reportando-lhe as confirmações em tempo útil; 

                                                 
9 Exemplo “Log Book” em anexo – anexo 8 
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 Colaborar com o coordenador da Academia de Vinhos no inventário mensal da 

loja (ver em anexo 9); 

 Efetuar abertura e fecho de caixas da loja (ver em anexo 10); 

 Colaborar na gestão dos produtos à venda na loja; 

 Receber pedidos de transferências e proceder à devida separação de acordo com 

as ordens do Coordenador10; 

 Efetuar follow-ups diários de e-mails, faxes, ou outro tipo de comunicações 

rececionados; 

 Manter legíveis os preços e identificação dos produtos nas lousas, ou outros 

suportes, usados para o efeito, assim como assegura a atualização do placard 

existente na loja com informação diversa interna ou externa ao Hotel; 

 Ajudar na manutenção da base de dados da AV em estreita colaboração com o 

Coordenador; 

 Organização do arquivo de variada documentação; 

 Cumprir os procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente 

definidos na empresa; 

 Sugerir e propor eventos especiais, compras de produtos ou outros que considere 

importantes junto da Coordenadora da Academia de Vinho; 

 Efetuar Provas Comentadas de vinhos; 

 

Efetivamente, todas as atividades acima listada acabaram por ser cumpridas ao longo dos 

cinco meses de trabalho no Vintage. 

O meu estágio teve início nos andares. Tratando-se da época baixa o principal foco desta 

secção eram as limpezas gerais e a fundo, feitas todos os anos, durante a época de menos 

trabalho. 

O housekeeping é responsável pela limpeza de todo o hotel, desde as áreas públicas, aos 

quartos em particular. Nos meus primeiros dias foi-me explicado: 

 Como limpar um quarto que está ocupado; 

 Consulta dos quartos ocupados e dos quartos que irão ficar livres; 

 Como preencher as fichas de “planeamento e divisão de serviço”; 

 Os diferentes métodos de trabalho – diferentes serviços, quartos e hóspedes; 

 Como verificar o stock e as datas de validade do mesmo; 

                                                 
10 Ver os diferentes tipos de transferências em anexo – anexo 11  



 

70 
 

Durante a minha estadia na secção de housekeeping, houve alguns grandes eventos, como 

por exemplo, as gravações do programa Masterchef. Durante este período, acabei por 

fazer o turno da noite, ajudando, na abertura de cama, ou seja, após o check-in, já durante 

ou depois da hora de jantar, a pessoa que se encontra a fazer o turno da noite (12h00 até 

22h00) faz ronda a todos os quartos ocupados, abrindo a cama, fechando os cortinados e 

repondo produtos ou toalhas que façam falta ao cliente ou que este peça extra. 

Alto também habitual no hotel é a receção de grandes grupos internacionais, que ficam 

no hotel durante vários dias e que fazem reuniões, diversas atividades, workshops e 

jantares de grupos. No dia 4 de Fevereiro foi recebido o grupo da Renault. Como tal, foi 

necessário preparar e manter em condições as salas de reuniões, garantido que nada falta 

aos hóspedes. 

As primeiras indicações que me foram dadas, assim que comecei o meu trabalho, foi a 

necessidade de perceber como estava dividido o hotel. Este divide-se em três blocos: 

 Bloco A – quartos 001,002,003 e 004 (Rés-do-chão) e quartos 101, 102, 103, 104 

e 105 (1º piso); 

 Bloco B/C – quartos 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128. Quartos 301, 

302 e 303 (Piso superior); 

 Bloco D – quartos 010, 011, 012, 014, 015 e 016 (Rés-do-chão), quartos 

110,111,112, 113, 114, 115, 116 e 117 (1º piso) e quartos 210, 211, 213, 214, 215, 

216 e 217 (2º piso). 

Destes, cinco são suites e os quartos 116 e 117 e 216 e 217 são comunicantes, isto é, têm 

a opção de se ligarem diretamente um ao outro. 

Relativamente ao trabalho administrativo, não tive em momento algum do estágio, de o 

realizar, no entanto, por uma questão de aprendizagem, durante dois dias fiquei apenas a 

acompanhar a Dona Anabela, Governanta e responsável de housekeeping. Nestes dias, 

foi-me explicado tudo sobre: 

 Relatórios da governanta: Quartos Livres e Limpos (LL), quartos Ocupados e 

Limpos (OL) e bloqueados (B), camas de casal e camas twin; 

 Relatórios de perdidos e achados; 

 Registo de minibar – entregar diariamente à receção; relatório no final de cada 

mês; 

 Planos de limpeza gerais e mensais – áreas públicas e quartos; como preencher os 

registos; 
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 Planos de higienização – quais são e como preencher; 

 Horários (semanais); 

 Folhas de ponto individuais e mapa de presenças; 

 Registo de feriados/folgas trabalhadas e banco de horas – registo de horas de 

trabalho suplementar; 

 Pedidos de manutenção; 

 Quebras; 

 Requisições diárias e semanais: diárias (transferências de secções), semanais 

(Vinho do Porto – Loja; Tratamento VIP – Cozinha e Bar) e mensais (depois do 

inventário e feitas em sistema, ou seja, vai diretamente para o economato, que 

envia para os fornecedores); 

 Repassar quartos; 

 Trabalhar com o OPERA – mudar “status” dos quartos e bloquear quartos, quando 

se justifica; 

 Preencher relatório da governanta – uma das cópias vai para a receção (anexo 12); 

 Preencher relatório do minibar; 

A secção que se seguiu foi a receção. Durante os primeiros dias foi-me explicado o 

funcionamento do sistema OPERA, com o qual se trabalha no hotel. Apesar de ser um 

sistema para todo o hotel, cada secção acaba por trabalhar com partes distintas do 

programa. 

A primeira informação transmitida é sobre como consultar o gráfico ou a tabela de 

ocupação do hotel, como dar crédito a um quarto, como ver preços e disponibilidade 

(divididos em DPL, STJ, STL) e como fazer a atribuição de um quarto específico. 

Nos primeiros dias do meu estágio na receção fiz, sobretudo check-ins, em que me foi 

necessário ter presente vários tipos de informação como horários de restaurante, bar e loja 

do hotel, horário do pequeno-almoço, passeios de barco, quintas e restaurantes, entre 

muitas outras respostas, para as mais diversas perguntas que iam surgindo11. Sendo que, 

no check-in do Vintage, os hóspedes são acompanhados ao quarto, é obrigatório um bom 

conhecimento do hotel e da distribuição dos quartos por piso e por blocos. 

Com os diferentes turnos que fui fazendo, fui adquirindo mais conhecimento sobre o 

sistema operativo, sendo necessário cumprir as mais diversas tarefas como por exemplo, 

lançar uma nota de crédito, criar uma conta corrente, fazer cobrança da taxa de 

                                                 
11 Guia de quintas e restaurantes entregue no check-in, disponível em anexo – anexo 13 
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cancelamento, fazer controlo de reservas, fazer check-outs (estes podem ser efetuados de 

várias formas de acordo com o tipo de pagamento, se é uma agência a pagar e não o 

hospede e que tipo de fatura o cliente deseja) e criar PM´s (contas não-alojadas). 

Acima de tudo, o meu tempo na receção ajudou-me a perceber a melhor forma de lidar 

com o mais diverso tipo de pessoas, com exigências e padrões bem diferentes uns dos 

outros. Sendo um hotel de cinco estrelas, o acompanhamento e a assistência dada ao 

hóspede são particulares e muito focadas na pessoa que se está a receber. 

Com isto, surgem também situações de reclamação, às quais ainda assisti algumas vezes, 

tendo sempre sido lidadas da melhor maneira possível e em muitos dos casos, acabaram 

mesmo por ser resolvidas. 

A última parte do estágio foi cumprida na loja de vinhos do hotel. Nesta, para além do 

atendimento ao público e da venda de vinhos, eram realizadas provas de degustação, e 

como tal, uma das tarefas que estavam a meu cargo era a marcação dessas mesmas provas. 

A grande maioria é marcada por agências, que nos fornecem todos os dados sobre a prova 

e sobre o cliente. Assim, uma marcação de prova teria a seguinte informação: 

 

Tipo de prova: 

Nº de pessoas: 

Nome do cliente: 

File: 

Dia: 

Hora: 

Nestas marcações tem que haver sempre o cuidado de deixar meia hora de intervalo entre 

cada uma, de forma a poder desmontar a prova anterior e montar todo o material 

necessário para a prova seguinte. 

Todas elas duram mais ou menos uma hora, sendo que a prova de azeites e a prova de 

produtos regionais duram um pouco menos. 

Para além destas, o stock da loja também merece um cuidado redobrado, sendo que se 

trabalha por consignações e os vinhos disponíveis na loja são também para uso no 

restaurante, bar, receção e cozinha do hotel. 

As transferências para outras secções são registadas em folhas de transferência, com a 

quantidade (garrafas e não caixas), assinadas e depois colocadas em suporte digital. É 

necessário, após cada transferência, registar na respetiva pasta do produtor a quantidade 

de garrafas que foram transferidas, de forma a manter um controlo rigoroso do stock. 
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Quanto aos outros produtos disponíveis na loja, todos eles são confecionados no hotel, 

neste caso em especifico, os bombons usados em provas, e os biscoitos. 

Para poderem ser postos à venda, ou para se manterem guardados para as provas, é 

necessário rotulá-los, com a informação da data de produção e o lote. 

Lotes das bolachas (exemplos): 

Biscoito manteiga LBB 11062015 

Biscoito Amêndoa LBA11062015 

Biscoito Canela LBC 11062015 

Tabela 4 – Lotes das bolachas 

 

Lotes dos doces (Exemplos): 

Doce Abóbora 
D.P: 10/02/2015 

Lote: LDA10022015 

Doce Melão e Ananás 
D.P: 25/03/2015 

Lote: LDMA25032015 

Doce Pera 
D.P: 19/06/2015 

Lote: LDP19062015 

Tabela 5 – Lotes dos doces 

 

Todos os produtos têm uma validade de seis meses, após a qual são retirados de venda. 

Durante o meu tempo na loja de vinhos, certas tarefas eram constantes e faziam parte da 

rotina: 

 Arquivo de faturas e transferências; 

 Preparação de chocolates “Boa Noite” e sacos de oferta12; 

 Limpeza da loja e da copa; 

 Reposição de stock; 

 Receção de pedidos de transferência e separação dos produtos pedidos; 

 Carimbar e preencher faturas; 

 Registo de entregas, vendas e transferências dos nichos; 

 Elaboração de inventário (dia 25 de cada mês); 

 Montagem e preparação de provas; 

 Preparação de cartões de desconto; 

                                                 
12 Como preparar “Chocolates Boa Noite” em anexo – apêndice 1 
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 Receção das entregas de vinhos; 

A nível mais particular, tive oportunidade de desenvolver alguns pequenos projetos para 

uso ou complemento da loja: 

 Criação de panfletos/livros – livro sobre os anos vintage do vinho do porto; 

 Cartaz de informação sobre os chocolates para venda e aviso sobre a prova a 

decorrer13; 

 Tradução para inglês de um documento já existente sobre a produção e consumo 

de azeite14; 

Outras tarefas surgiram também a nível pontual, como a alteração de preços de alguns 

vinhos, a montagem da montra do produtor do mês, recolha e arquivo dos registos de 

temperatura e higienização de todas as secções do hotel, elaboração do planos de 

manutenção 2015 e ajuda com os menus de verão a nível do preenchimento de códigos e 

preços. 

Ao longo do meu estágio na loja, acabei por ficar várias vezes com o encargo total, uma 

vez que após o período inicial de adaptação, nas folgas da responsável, apenas estava eu 

ao serviço. As provas, com a exceção da de produtos regionais (acabei por realizar duas), 

não se faziam nos dias em que a Anabela se encontrava fora. Contudo, e por iniciativa da 

própria, acabei por realizar sozinha uma prova em inglês de vinhos e queijos (avaliação 

da prova, pelos hóspedes, em anexo 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Fotos em anexo – Apêndice 2 
14 Versão original e tradução em anexo – Apêndice 3 
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6. As mulheres do Vintage House Hotel 

 

6.1 Entrevistas: Análise Critica 

 

As entrevistas 15  foram feitas a duas mulheres com idades diferentes, experiências 

profissionais diferentes e, como tal, com perspetivas sobre a temática também elas 

divergentes.  

Ambas começaram a exercer cargos de chefia em épocas distintas, em fases diferentes 

das suas carreiras profissionais e, por isso, vemos que os obstáculos com que se debateram 

não foram os mesmos. Apesar disso, quando questionadas sobre o facto de serem 

julgadas, ambas admitem que já o foram e em certa medida ainda são. 

Como defende Márcia Coelho: 

 

O facto de ser mulher é por si só diferente. Todos os pormenores contam e somos 

muito mais julgadas que os homens. Tudo é importante, desde a forma como nos 

vestimos ate às nossas atitudes em público. A forma como nos comportamos em 

público, com os clientes, com os amigos que recebemos, com os colaboradores. 

Somos julgadas a cada pessoa a cada palavra. Ainda no seculo XXI, precisamos de 

nos “comportar” para ter credibilidade. 

 

O percurso de Guida levou-a a perceber que o mais importante é a eficácia do trabalho e 

o que passa para a direção, ignorando certos juízos de valor de colegas e outras pessoas 

que a rodeiam.  

 

(...) sendo mulher estão sempre à “espera” de te ver falhar e “condenar” as tuas 

atitudes menos corretas ou menos conseguidas. Por outro lado, (...) creio que não 

tenha que provar nada aos colegas, mas sim à direção/administração que espera que 

sejas eficaz e eficiente no teu dia-a-dia. 

 

Nota-se que a forma como encaram a sua posição perante os colegas, é díspar, o que 

poderá muito bem resultar do facto de que a importância das suas posições é, obviamente, 

distinta, o que leva em última instância, a relações interpessoais no local de trabalho 

completamente diferentes. 

                                                 
15 Entrevista original em anexo – Apêndice 4 
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A posição que se ocupa dita a forma como se relaciona com os colegas. 

Independentemente da relação fora do local de trabalho, a nível profissional, esta varia 

consoante a posição que se ocupa. Certos comportamentos não são aconselháveis e, 

muitas vezes, nem são possíveis para pessoas cujo cargo seja muito superior ao dos outros. 

Cargos de direção exigem uma certa distância e até frieza, de forma a analisar as situações 

o mais racionalmente possível.   

 

Há que dinamizar, potenciar, analisar e fazer evoluir os que tem capacidade para 

o fazer. Há também que eliminar as peças podres de uma equipa. 

Se por razões monetárias que hoje falam muitas vezes mais alto, podemos sempre 

cansarmo-nos a tentar fazer as peças podres serem menos podres. É um trabalho 

inglório cansativo e completamente improdutivo. Mas nos tempos que correm 

necessário. (Márcia Coelho) 

 

O maior desafio consiste em encontrar um equilíbrio: “Gerir pessoas é a função mais 

complicada como que me deparo. Se por um lado tens que motivar por outro tens que 

repreender, e muitas vezes os colegas não estão à espera desse papel”, afirma Guida 

Robalo. 

A ideia fundamental a salientar nestas entrevistas é que, apesar de ainda se notar alguns 

preconceitos perante uma mulher em cargos de liderança (sobretudo por parte dos 

homens), o que mais mudou ao longo dos tempos é a atitude das mulheres perante tal 

facto.   

 

Hoje já não (39 anos e com 18 anos de carreira). Já não sinto o peso de ter que 

provar nada aos  homens. Até porque no caso específico, eu sei mais, sou mais culta, 

tenho mais formação e tenho um conhecimento mais abrangente sobre as várias áreas 

que dirijo. 

Normalmente não tenho problemas de disciplina, tenho um comportamento 

diferenciador em relação aos demais, sem ter de impor a minha superioridade. (Márcia 

Coelho) 

 

Existe um certo desvalorizar dos comportamentos discriminatórios para com as mulheres. 

Já não é tanto o provar-se como mulher, mas sim o provar-se como profissional. Não é, 

de todo, provar-se perante os outros, mas sim provar-se a si mesma.  
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A qualidade como profissional depende cada vez menos da opinião dos outros. O que 

importa o que os outros pensam quando, no fim de contas, a empresa lucra, o negócio 

vinga e os hóspedes saem satisfeitos? 

Cada vez mais, a mulher tem uma visão gestora na sua profissão e usa as emoções em 

tempos e situações adequados, tomando partido de umas características mais marcantes 

do sexo feminino, sem deixar que esta as torne mais fracas em ponto algum. 

 

As mulheres são melhores gestoras, conseguem fazer mais tarefas ao mesmo tempo e 

são muito menos preguiçosas. São mais atentas aos pormenores, são muito melhores 

na inteligência emocional e são mais claras nos pedidos e nas ordens. 

Na geração dos 20 aos 30, os homens são uns mimados que tem as mães como 

ídolos,  não cresceram, não evoluíram, não são autónomos e têm uma dificuldade 

muito grande em ser responsáveis. (Márcia Coelho) 
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7. Apreciação Critica 

 

A formação em línguas estrangeiras permite redirecionar o futuro profissional para uma 

série de áreas, devido à necessidade cada vez mais crescente de integração das empresas 

na sociedade globalizada em que vivemos. O setor do turismo sofre assim um 

agravamento das exigências já antes existentes, mas que agora passam de meras 

qualidades extra, para necessidades e obrigações. 

Trata-se do processo de potencializar as entidades turísticas que, cada vez mais, pautam 

pela qualidade dos seus serviços e que muitas vezes não possuem as ferramentas 

suficientes para corresponder às expectativas ou responder às necessidades atuais.  

Era o caso da entidade acolhedora, que a meu ver, tinha como maior defeito a falta de 

formação linguística do pessoal. Aquando da minha integração, sobretudo na segunda 

fase do meu estágio (correspondente à recepção), pude notar que a maioria dos 

recepcionistas tinham pouca fluência na língua inglesa.  

Da totalidade dos recepcionistas apenas dois falam a língua francesa e o nível geral a 

inglês era bastante fraco. Este facto fez com que muito do meu estágio se centrasse nas 

respostas aos e-mails em inglês e até na tradução de documentos (já na fase em que estive 

na academia de vinhos). 

Esta experiência foi muito benéfica para mim no sentido de conseguir perceber melhor 

quais são as minhas limitações linguísticas e compreender em que sentido devo expandir 

os meus horizontes, sendo que passei por algumas barreiras de comunicação quando era 

colocada em contacto com hóspedes que não falavam a língua inglesa. 

O estágio permitiu-me também aplicar conhecimentos adquiridos durante a licenciatura 

e o mestrado, sendo as minhas competências relacionadas com a comunicação, 

fundamentais para lidar com o público, tendo aplicado os conhecimentos obtidos ao nível 

dos comportamentos do hóspede de acordo com a nacionalidade. Desta forma, 

compreendi mais facilmente o que o cliente queria e porque agia de determinada forma e 

ia mais facilmente de encontro ao que eles procuravam, tendo ao mesmo tempo adquirido 

novos conhecimentos sobre os mesmos ao interagir diretamente com eles. 

A realização deste estágio foi, assim, uma ótima oportunidade de aprendizagem e 

consolidação dos conhecimentos adquiridos durante o percurso académico. A integração 

no contexto real de trabalho possibilitou o contacto direto com alguns dos conteúdos 
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abordados durante a frequência das aulas do Mestrado e levou-me a perceber 

verdadeiramente o funcionamento de uma unidade hoteleira.  

Para além disso, o tempo de estágio levou-me a colocar algumas questões ao nível da 

gestão e que acabaram por levar à realização deste relatório e ao aprofundamento da 

temática aqui desenvolvida. Qual a melhor forma de gerir uma grande unidade hoteleira? 

Que tipo de gestão é a mais correta? Existem diferentes tipos de gestão? Faz diferença se 

os líderes são homens ou mulheres? 

Todas estas questões, que nunca tinha colocado antes, foram surgindo ao longo do tempo 

passado no Vintage House Hotel e foram elas o ponto de partida para o desenvolvimento 

deste mesmo relatório.  

A nível da entidade acolhedora, por ser uma unidade tão grande, em que trabalham 

imensos funcionários, tem um funcionamento muito próprio e muito bem estruturado. 

Todos os processos já estão mais que integrados e são um mecanismo com uma ordem 

muito própria e que permite que tudo decorra sem grandes percalços. 

Do tempo que passei na Wine Academy pude constatar que as maiores falhas decorrem 

sobretudo da quantidade de papéis que é obrigatório preencher e apresentar e que com 

tempo limitado, sobretudo durante a época alta, são mais um problema do que uma ajuda.  

Deste modo seria de recomendar que se tentasse encontrar forma de reduzir os processos 

burocráticos, ou pelo menos facilitá-los, pois acredito que, assim, haveria menos falhas 

no funcionamento e comunicação entre secções. 

Mas, acima de tudo, acredito que as formações disponibilizadas pelo hotel deveriam ser 

mais específicas, mais duradouras e focadas sobretudo nas línguas. E mais do que exigir 

que todo o pessoal faça parte dessas formações, deveriam tentar encontrar temáticas 

específicas para cada área e apostar no desenvolvimento de capacidades de todos os 

funcionários.  

De um modo geral, classifico esta experiência como positiva e compensadora, pois levou-

me a dar mais valor a tarefas às quais não atribuía grande importância e mostrou-me a 

complexidade por detrás de certos processos. Da mesma forma, abriu-me as portas para 

um futuro profissional que não tinha ponderado seguir, antes de passar por esta etapa. 

De um modo mais específico e já analisando o meu estágio como um todo, foi fácil 

perceber que a entidade acolhedora não estava preparada para receber estagiários da nossa 

área. Isto é, notou-se uma falta de preparação ou até mesmo inexperiência aquando da 

planificação do estágio.  
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O hotel está familiarizado com estagiários que vêm de cursos profissionais e com 

formação em áreas específicas. E apesar de não sermos as primeiras alunas de mestrado 

a requerer estágio naquela unidade hoteleira, fomos as primeiras que não quisemos limitar 

o nosso tempo no hotel apenas à receção. Desta forma, a solução encontrada foi atribuir 

parte do tempo às funções de housekeeping. Apesar de ver a mais-valia, para o meu futuro 

profissional, que aquele tempo me trouxe, não acredito que seja algo fundamental ou 

necessário para alguém com formação na área das línguas.  

Desta forma, a entidade acolhedora deveria ter mais em conta qual a área de estudos do 

estagiário e ter mais sensibilidade aquando da elaboração do plano de estágio, de forma 

a ter certeza que o aluno recebe a experiência adequada para a área onde se está a formar. 
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8. Conclusão 

 

Durante muitos anos, graças a uma sociedade predominantemente masculinizada, os 

homens conseguiram maior ascensão profissional, sobretudo por estarem inseridos no 

mercado de trabalho há mais tempo e por terem tido, ao longo dos anos, melhor acesso 

ao ensino superior. 

Tal facto deu-lhes vantagem no mercado de trabalho e na aprendizagem, sendo que a 

mulher sempre foi mais direcionada para a vida doméstica. Outro fator que colocava 

muitas vezes a mulher numa posição desvantajosa, eram as diferenças salariais, com a 

consequente possibilidade de ascensão na carreira a ser sempre atribuída a um membro 

do sexo masculino.  

No entanto, os tempos mudaram e o mercado de trabalho já não é o mesmo. Hoje em dia, 

encontra-se um ambiente organizacional muito mais recetivo ao exercício de liderança 

por parte das mulheres.  

As empresas procuram usar o que antes eram consideradas fraquezas femininas como 

vantagens competitivas, juntando aos seus processos de gestão, versatilidade, intuição e 

delicadeza, levando a que se tornem mais completas e complementares. 

Os estereótipos que caracterizavam a mulher como o sexo frágil, passivo e dependente 

foram dando lugar a outros, como a capacidade de administrar conflitos, a persuasão, uma 

melhor capacidade de inter-relação no local de trabalho, entre outras características.  

Foi a partir desta quebra de paradigma que a participação da mulher no mercado de 

trabalho começou a aumentar e verificou-se uma crescente ocupação por parte das 

mulheres em cargos de liderança. 

Através da análise literária foi possível verificar que o mercado de trabalho tem 

encontrado na liderança feminina um conjunto de características que respondem de forma 

adequada às necessidades atuais. 

Num ambiente onde a concorrência se torna cada vez mais cerrada e marcada, as empresas 

vão buscar estratégias que as tornem mais ágeis nas suas tomadas de decisão e mais 

adaptáveis às constantes mudanças nas negociações com os seus clientes. 

Tentou-se, neste relatório definir o real papel de um líder no âmbito organizacional, sem 

negligenciar o conceito de que os homens e as mulheres têm características particulares, 

quer seja pelo género, pela competência ou pelas atitudes. 

O que se pretende é identificar tais características e verificar qual o verdadeiro impacto 

que estas têm nas diferentes lideranças, neste caso em particular, na liderança feminina. 



 

82 
 

Uma das bases empíricas para este estudo foi a experiência de estágio no Vintage House 

Hotel, uma vez que os três departamentos em que este se realizou, são liderados por 

mulheres, o que me permitiu ter uma perspetiva interna e uma visão mais próxima do que 

é ser liderado por alguém do sexo feminino.  

Uma das grandes motivações para a escolha deste tema, prende-se com o facto de que 

para além de a bibliografia sobre esta questão ainda ser escassa (apesar de haver cada vez 

mais estudos sobre a posição das mulheres em cargos de poder), muito do que é escrito 

toma uma perspetiva ligeiramente extremista, em que se opta por uma de duas opções: ou 

se defende imensamente as mulheres, dizendo que são em tudo melhor que o sexo 

masculino, rebaixando e desprezando as qualidades do homem gestor, ou se defende que 

os homens são melhores lideres que as mulheres, fazendo das qualidades destas, pontos 

negativos para uma gestora. 

Neste relatório, a ideia foi apenas mostrar as características positivas de uma mulher líder, 

em que se baseiam as suas estratégias de lideranças e os obstáculos pelos quais foram 

passando, numa sociedade em que ainda se questiona, por vezes, o papel da mulher e 

onde o mercado ainda está em fase de transição e adaptação. 

Relativamente à obtenção de dados, acesso a informação e a realização de entrevistas, a 

cooperação por parte da instituição acolhedora foi fundamental, bem como a 

disponibilidade de determinados elementos do hotel para cooperarem na escrita deste 

relatório. 

As diferentes maneiras de encarar os cargos que ocupam, as diferentes formas de agir e 

de resolver os problemas que vão surgindo, bem como as diferentes maneiras como se 

apresentam e se assumem no local de trabalho, permitiu ainda mais enriquecer a forma 

como vi este tema e permitiu encontrar de maneira mais eficaz a perspetiva pelo qual quis 

abordar a questão.  

Os obstáculos surgiram, também, nesse ponto, uma vez que não tinha intenção de assumir 

nenhuma posição pró ou contra as mulheres. Tornou-se, por vezes, complicado ser neutra 

e desmembrar a informação obtida, de maneira a que apenas fossem descritos factos de 

forma imparcial, dando a conhecer uma visão feminina do mundo empresarial, mas 

baseada apenas em factos concretos. 

Apesar de nem sempre ter sido um percurso fácil de percorrer, acredito que este relatório 

tenha sido uma mais-valia para a minha perspetiva profissional, ensinando-me, ao longo 

da sua escrita, a ver de forma diferente a experiência vivida durante o estágio.  
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Os cinco meses no Vintage House Hotel foram uma enorme aprendizagem a nível 

profissional, acabando por abrir outras portas, mas foram sobretudo de aprendizagem 

pessoal, uma vez que o que foi vivido era sempre encarado de forma a obter o máximo 

de informação possível, já com a escrita deste relatório como meta, e levou-me a absorver 

certos detalhes que, não fosse por este estudo, talvez me fossem indiferentes ou passassem 

despercebidos.  
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Apêndice 1 

 
Chocolates “Boa Noite” 

 

1)  A película encontra-se na parte inferior da bancada. Retirá-la do pano e cortar de 

acordo com o modelo. Colocar o chocolate no centro da película. Unir as pontas 

de acordo com a imagem.  

 

 

  

 

 

 

2) Juntar toda a película e apertar com ráfia (última prateleira da estante).  

 

 

 

 

 

 

 

3) Por fim, colocar um cartão de “Boa Noite” (encontra-se na prateleira junto aos 

palitos), apertado com uma das pontas da ráfia e dar um laço. 
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Apêndice 3 

 

 

 

 

 

 

Devido ao extenso número de páginas, este apêndice apenas se encontra disponível em 

suporte digital. 
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Apêndice 4 

 

Guida Robalo 

 Idade: 30 anos; 

 Formação: Licenciatura em Gestão Hoteleira e Graduação em Gestão Hoteleira; 

 Percurso profissional: Fevereiro: Final da Licenciatura; Março a Julho 2008: 

Rececionista no Hotel Convento de Alpendurada; Agosto 2008: Entrada no 

Vintage House com rececionista de 2º; Maio 2012: Subida para chefe de Receção; 

 

 Muitas das mulheres gestoras/chefes negam ter qualquer tipo de estratégia particular para 

serem vistas como gestoras mais credíveis ou eficazes, contudo alegam ter cuidado com 

os comportamentos e com detalhes como o vestuário, por sentirem que são julgadas de 

forma mais rigorosa. Alguma vez sentiu que tem que ter particular atenção a esses 

detalhes? Se sim, porquê?  

R: Não. Nesta área e nesta posição não creio que isso seja importante e também nunca 

foi um fator de credibilidade/eficácia. 

  

Como alguém com cargo de chefia, que estratégias usa a nível de relação com colegas 

e/ou subordinados?  

R: Gerir pessoas é a função mais complicada como que me deparo. Se por um lado tens 

que motivar por outro tens que repreender, e muitas vezes os colegas não estão à espera 

desse “papel”. Assim sendo, não utilizo nenhuma estratégia em particular, pois as 

situações vão aconteceu e são pensadas individualmente e de acordo com cada um. A 

melhor forma será sempre a comunicação. 

  

Sente que tem que ter particular atenção ou que tem que se provar mais aos homens com 

quem trabalha, sendo que ocupa um cargo de superioridade para com eles?  

R: Se por um lado sim por outro não. Sim, porque sendo mulher estão sempre à “espera” 

de te ver falhar e de “condenar” as tuas atitudes menos corretas ou menos conseguidas. 

Por outro lado, creio que não tenha que provar nada aos colegas, mas sim à 

Direcção/administração que espera que sejas eficaz e eficiente no teu dia-a-dia. 

  

Como profissional sente-se mais julgada pelos homens ou pelas mulheres com quem 

trabalha? Teve algum episódio mais difícil de ultrapassar? 
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R: Todos julgam, sejam homens ou mulheres. Que me recorde não existe nenhum 

episódio. 

  

A nível de experiência pessoal e profissional que vantagens considera existir, quando uma 

empresa tem mulheres nos seus quadros administrativos e/ou em cargos de chefia?  

R: As mulheres tem mais sensibilidade e são mais compreensivas para avaliar certas 

situações, no entanto, por vezes isto torna-se uma desvantagem. 

 

Márcia Coelho 

Muitas das mulheres gestoras/chefes negam ter qualquer tipo de estratégia particular para 

serem vistas como gestoras mais credíveis ou eficazes, contudo alegam ter cuidado com 

os comportamentos e com detalhes como o vestuário, por sentirem que são julgadas de 

forma mais rigorosa. Alguma vez sentiu que tem que ter particular atenção a esses 

detalhes? Se sim, porquê? 

 R: O facto de ser mulher é por si só diferente. Todos os pormenores contam e somos 

muito mais julgadas que os homens. 

Tudo é importante, desde a forma como nos vestimos ate às nossas atitudes em público. 

A forma como nos comportamos em público, com os clientes, com os amigos que 

recebemos, com os colaboradores. Somos julgadas a cada passo e a cada palavra. Ainda 

no seculo XXI, precisamos de nos “comportar” para ter credibilidade. 

E eu pessoal fui desenvolvendo uma estratégia, não deixo nada por dizer, tudo o que se 

diz, pode ser justificado, o facto de não dizer pode ser interpretado das mais diversas 

formas. 

Nenhum homem tem de se preocupar com isso, são vistos como Lideres ainda que não o 

sejam. 

  

Como alguém com cargo de chefia, que estratégias usa a nível de relação com colegas 

e/ou subordinados?  

R: Comecemos pela palavra “subordinados”, todos somos colaboradores, para o sucesso 

ou para o insucesso, subordinados, leva-nos a pensar que os outros trabalham para nós na 

forma de criados. Há que dinamizar, potenciar, analisar e fazer evoluir os que tem 

capacidade para o fazer. Há também que eliminar as peças podres de uma equipa. 
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Por razões monetárias, que hoje falam muitas vezes mais alto, podemos sempre 

cansarmo-nos a tentar fazer as peças podres serem menos podres. É um trabalho inglório 

cansativo e completamente improdutivo. Mas nos tempos que correm necessário. 

  

  

Sente que tem que ter particular atenção ou que tem que se provar mais aos homens com 

quem trabalha, sendo que ocupa um cargo de superioridade para com eles? 

R: Hoje já não (39 anos e com 18 anos de carreira), já não sinto o peso de ter que provar 

nada aos  homens. Até porque no caso específico, eu sei mais, sou mais culta, tenho mais 

formação e tenho um conhecimento mais abrangente sobre as várias áreas que dirijo. 

Normalmente não tenho problemas de disciplina, tenho um comportamento diferenciador 

em relação aos demais, sem ter de impor a minha superioridade. 

Mas nem sempre foi assim. 

 Em 2006 dirigia uma equipa num casino, maioritariamente masculina, com pessoas com 

mais anos de casa que eu de idade. 

Aí sim foi difícil e tive de montar um conjunto de estratégias para ser mais respeitada. 

Tinha uma grande mais-valia, conseguia substituir cada pessoa no seu posto. 

Estávamos numa viragem de mentalidades, as regalias dos casinos iam ser diminuídas, 

íamos começar a trabalhar informaticamente e todos aqueles colaboradores, tiveram que 

acompanhar o meu ritmo. 

Mas foram criadas condições pela Adm, para que todos pudessem aprender as novas 

tecnologias. Tiveram uma empresa a fazer formação durante um ano, para explicar a 

mudança de mentalidades, com uma grande mais-valia, todos os que continuavam 

inadaptados foram convidados a sair, pois não se enquadravam na filosofia da empresa. 

Foi preciso apenas fazer contas com 2, todos os outros rapidamente criaram condições de 

adaptação. O Ser Humano é muito adaptável, mediante as nossas necessidades primárias. 

E Hoje ter emprego está na base da pirâmide. 

  

Como profissional sente-se mais julgada pelos homens ou pelas mulheres com quem 

trabalha? Teve algum episódio mais difícil de ultrapassar? 

R: As mulheres tem uma língua mais viperina que os homens. No caso especial do Pinhão 

sou muito mais julgada pelos homens, pois as chefias são maioritariamente mulheres. 
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E depois depende da geração em causa, os mais novos, apesar de aceitarem melhor tentam 

mais rapidamente passar a linha. Os mais velhos foram educados de forma diferente e 

existe mais respeito. 

Depois temos sempre as pessoas mal resolvidas com a vida, que tentam projetar a vida 

deles nos outros. 

Há um artigo do Ricardo Vargas que define muito bem os colaboradores da empresa, 

chamado “O manhoso, o capacho e o poder”. 

  

 A nível de experiência pessoal e profissional que vantagens considera existir, quando 

uma empresa tem mulheres nos seus quadros administrativos e/ou em cargos de chefia? 

 R: As mulheres são melhores gestoras, conseguem fazer mais tarefas ao mesmo tempo 

e são muito menos preguiçosas. 

 São mais atentas aos pormenores, são muito melhores na inteligência emocional e são 

mais claras nos pedidos e nas ordens. 

Na geração dos 20 aos 30, os homens são uns mimados que tem as mães como ídolos,  não 

cresceram, não evoluíram, não são autónomos e tem uma dificuldade muito grande em 

ser responsáveis. 
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