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RESUMO 

 

As competências de liderança são consideradas ferramentas essenciais para o sucesso 

das organizações em geral e dos seus colaboradores em particular, sobretudo em 

períodos de crise económica como o que atravessamos atualmente. 

São objectivos principais deste estudo: descrever a percepção dos enfermeiros 

subordinados e enfermeiros chefe, face às competências de liderança destes últimos; 

verificar se existem diferenças entre as percepções dos dois grupos estudados; verificar 

se existem diferenças entre a percepção das competências de liderança e as variáveis 

sociodemográficas (género, idade, categoria profissional, tempo de exercício 

profissional e tempo de exercício no atual serviço). 

Metodologicamente, seguimos uma abordagem quantitativa, optando por um tipo de 

estudo descritivo, correlacional e transversal. Constituem a amostra 248 enfermeiros 

que exercem funções no Centro Hospitalar do Porto, EPE, dos quais 26 são enfermeiros 

chefe e 222 enfermeiros subordinados. O instrumento de recolha de dados utilizado é o 

questionário, composto por questões referentes a variáveis sociodemográficas e pela 

Escala de Liderança de Quinn, relativamente à qual foi efectuado um estudo 

psicométrico.  

O estudo de adaptação e validação da escala de liderança revelou propriedades 

psicométricas adequadas para a realização da investigação empírica. 

Os resultados da percepção do desempenho das competências de liderança revelam 

diferenças estatisticamente significativas, entre as perspectivas dos enfermeiros 

subordinados e enfermeiros chefe, sendo os valores médios inferiores no caso da 

percepção dos enfermeiros subordinados. Relativamente à relação entre as variáveis 

sociodemográficas e a percepção das competências de liderança, os resultados verificam 

a existência de diferenças estatisticamente significativas nas variáveis idade, categoria 

profissional, tempo de exercício profissional e tempo de exercício profissional no atual 

serviço. 

Palavras-chave: Gestão, Enfermagem, Competências de Liderança. 
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ABSTRACT 

 

Leadership skills are considered essential tools for the success of organizations in 

general and their employees in particular, especially in times of economic crisis like the 

one we are living through today. 

The main aims of this study are: to describe the perceptions of subordinate and chief 

nurses in relation to the leadership skills of chief nurses; to verify if there are 

differences between the perceptions of these two studied groups; to verify if there are 

differences between the perceptions of leadership skills and the socio-demographic 

variables (gender, age, professional position, time of professional activity and time of 

activity in the current service). 

Methodologically, a quantitative approach was followed, choosing a descriptive, 

correlational and transversal type of study. The sample is constituted by 248 nurses 

practicing at Oporto’s Hospital Centre, EPE, 26 of whom are chief nurses and 222 are 

subordinate nurses. The instrument used for data collection is a questionnaire, 

composed by questions referent to socio-demographic variables and by Quinn’s 

Leadership Scale, for which a psychometric study was carried out.   

The adaptation and validation study of the leadership scale revealed adequate 

psychometric properties for the implementation of the empirical study.  

The results about the perception of leadership skills exercise reveal significant statistic 

differences between the perspectives of subordinate nurses and chief nurses, with lower 

average values in the case of subordinate nurses’ perceptions. As for the relationship 

between socio-demographic variables and the perception of leadership skills, the results 

show significant statistic differences for the variables of age, professional position, time 

of professional activity and time of professional activity in the current service. 

 

Key-words: Management, Nursing, Leadership Skills. 
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INTRODUÇÃO 

Com o início do século XXI e ocasionados pela instabilidade política, económico-

financeira, social, cultural e educacional que provocaram profundas transformações, os 

novos e múltiplos desafios surgem decorrentes da transição complexa e altamente 

competitiva no seio das organizações. Destacam-se assim as mudanças no ambiente 

organizacional, que são originadas pela globalização dos mercados e facilitadas 

principalmente pela evolução e intensificação do uso das tecnologias da informação e 

comunicação.  

Perante este cenário, o meio organizacional necessita de reestruturar os seus processos e 

reavaliar cuidadosamente os tradicionais modelos de gestão, baseados nas normas e nos 

valores agregados, assimilando adaptações e criando inovações com impactos sobre a 

estrutura organizacional. Pode-se, nos dias de hoje, afirmar que os modelos 

convencionais já não respondem adequadamente ao ambiente competitivo instalado nas 

atuais organizações. Estas transformações impulsionam novos paradigmas 

organizacionais, provocando rupturas e mudanças nas filosofias de gestão, devido ao 

facto da informação e do seu acesso nos processos, se disseminar muito rapidamente.  

O estudo da Gestão em Saúde e das especificidades que lhe são inerentes e que lhe 

proporcionam a possibilidade de evolução representam, no contexto atual, um desafio e 

uma prioridade para o aprimoramento da qualidade e do aumento da eficiência dos 

nossos serviços de saúde.  

Num mundo cada vez mais exigente e competitivo, o diferencial humano torna-se 

fundamental para o sucesso das organizações e estas necessitam cada vez mais de 

líderes empreendedores, inovadores, visionários que assumam compromissos de 

excelência para uma gestão eficiente. 

Estudos têm demonstrado que o impacto da liderança sobre os subordinados e os 

resultados obtidos pela organização é significativo, e que esse factor é um dos 

denominadores comuns de maior relevância em empresas bem-sucedidas (Bennis, 
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2009). Para este autor, a liderança pode ser percebida na organização, na medida em que 

os líderes articulam e incorporam os ideais pelos quais a organização se empenha.  

A forma como os enfermeiros gestores percepcionam a sua gestão reflete-se no modo 

como eles se identificam como “líderes” da equipa de enfermagem. As mudanças que se 

verificam e que são responsáveis pelos novos modelos de gestão e de liderança, 

preveem estas novas atitudes por parte do enfermeiro gestor, com delegação de funções 

no seio da equipa e responsabilizando todos os colaboradores envolvidos, visando a 

obtenção da eficiência e eficácia da qualidade dos cuidados prestados (Sousa e 

Monteiro, 2010). 

Assim sendo, a avaliação dos papéis de liderança revela-se de extrema importância em 

todas as organizações mas, segundo Mintzberg (referenciado por Parreira et al., 2006), 

nas organizações de saúde surge amplificada devido a uma necessidade de liderar 

profissionais pertencentes a estruturas com grande desenvolvimento da base 

operacional, e de acordo com Parreira et al. (2006) com grande diferenciação técnico-

científica, onde se centram grande parte dos processos de decisão. 

Partindo dos pressupostos apresentados, com esta dissertação pretendemos estudar as 

competências de liderança percebidas pelas chefias de enfermagem e pelos seus 

subordinados, num processo de auto e heteroavaliação respectivamente.  

O interesse por este tema surge da importância crescente que as competências têm vindo 

a adquirir na nova abordagem da gestão de recursos humanos que, segundo Lawler III 

(1994), tem como elemento central o indivíduo e as suas competências, levando a que 

estes possam ser geridos de forma a facilitar o desenvolvimento das capacidades 

organizacionais promovendo vantagem competitiva. O interesse e motivação por esta 

temática decorrem igualmente da experiência marcante obtida ao desempenhar funções 

de gestão de um serviço de saúde, numa fase precoce da minha carreira enquanto 

profissional de enfermagem e, mais recentemente, do processo de ensino-aprendizagem 

que iniciei na década passada com os primeiros trabalhos realizados no âmbito do 

desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. Estas experiências, ao longo 

do percurso formativo-profissional, fizeram-nos refletir sobre a importância das 
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competências de liderança para uma gestão eficiente, especificamente em serviços de 

saúde. 

A realização deste estudo é considerada oportuna e pertinente, dado que o sector da 

saúde tem sofrido fortes cortes orçamentais em nome da sua sustentabilidade financeira. 

A este respeito o Ministério da Saúde (2011), através do relatório “ Os Cidadãos no 

centro do Sistema, os Profissionais no centro da Mudança”, elaborado pelo Grupo 

Técnico de Reforma Hospitalar refere que a maior ameaça à sustentabilidade futura que 

a rede de hospitais enfrenta é o resultado do conjunto de decisões mal fundamentadas, 

das soluções adiadas e de uma grande fragilidade da sua liderança política e técnica. A 

propósito da liderança técnica o mesmo relatório remete para outro, intitulado “ A 

Organização Interna e a Governação dos Hospitais”. O referido Relatório (MS, 2010, 

p.17) aborda esta matéria referindo designadamente: “Mostra-se necessário evoluir de 

um modelo burocrático de gestão para um modelo de serviço de saúde focado na 

liderança, sendo assim necessário integrar os diferentes atores de forma a coordenar 

eficientemente a prestação de cuidados de saúde e, simultaneamente quebrar as 

barreiras entre os diferentes profissionais, a gestão tradicional e a comunidade”. 

Em nome da sustentabilidade, as instituições hospitalares começam a exigir cada vez 

mais dos colaboradores o aumento da sua produtividade, sendo imprescindível a 

influência dos líderes na condução de um ambiente organizacional favorável ao alcance 

dos objectivos estabelecidos. Assim, revela-se fundamental avaliar as competências de 

liderança dos gestores nestas organizações.  

Este trabalho torna-se relevante tanto para os enfermeiros chefe, quanto para os 

enfermeiros subordinados, como para as organizações de saúde. Para os enfermeiros 

chefe porque induzirá uma autoavaliação na identificação das suas competências de 

liderança, reconhecendo assim os possíveis pontos negativos e procurando alternativas 

para a sua melhoria. Para os enfermeiros subordinados, porque permitirá que os mesmos 

participem ativamente, contribuindo com a sua opinião, num processo de avaliação das 

competências de liderança dos seus chefes. Para as organizações, porque permitirá a 

criação de um contributo no sentido destas poderem melhorar a efetividade das políticas 

de liderança e de gestão dos serviços de enfermagem e de saúde, apostando por 
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exemplo, na preparação/formação dos futuros gestores e líderes de enfermagem, bem 

como no desenvolvimento sustentável das competências dos já existentes. 

A presente dissertação encontra-se estruturada em duas partes, que por sua vez se 

subdividem em cinco capítulos. Na primeira parte, constituída por dois capítulos, 

procedemos ao enquadramento teórico, através de uma revisão bibliográfica da 

literatura. No capítulo 1 abordamos a problemática das Competências: os novos 

paradigmas da gestão que se encontram na base da emergência do conceito de 

competências, as diversas abordagens ao conceito e sua evolução, bem como as 

diferentes tipologias das competências. No capítulo 2 tratamos a problemática da 

Gestão e Liderança na Enfermagem: a questão da relação ou dicotomia entre gestão e 

liderança, a gestão como área de intervenção da enfermagem, a complexidade da 

liderança de equipas de enfermagem e o modelo conceptual de liderança que serve de 

referência para a realização deste trabalho, nomeadamente o Modelo dos Valores 

Contrastantes de Quinn (1988). Na segunda parte, constituída por três capítulos, 

desenvolvemos o estudo empírico. No capítulo 3 apresentamos todo o processo de 

investigação: objectivos de estudo, metodologia utilizada, variáveis, questões de 

investigação/hipóteses, população/amostra, contexto de estudo, instrumentos de colheita 

de dados e os procedimentos adoptados. No capítulo 4 procedemos à apresentação do 

tratamento e análise dos dados; e no capítulo 5 à discussão dos resultados alcançados. 

Por último, nas conclusões da investigação efectuada, apresentamos as principais 

limitações do nosso estudo, perspectivas e sugestões para investigações futuras dentro 

desta área temática. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO  
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CAPÍTULO 1. COMPETÊNCIAS 

Neste capítulo fazemos uma breve abordagem dos novos paradigmas da gestão que 

estiveram na base da emergência do conceito de competências. Apresentamos, também, 

alguma pesquisa sobre as diferentes abordagens ao conceito e às diversas formas de 

categorização das competências.  

1.1 Novos Paradigmas da Gestão e Emergência do Conceito Competências 

Para que a compreensão do conceito de competência seja possível, em nossa opinião, 

torna-se necessário conhecer as mudanças ocasionadas no mundo empresarial e das suas 

consequências em termos, designadamente, de mercados, de organização do trabalho, 

de exigências profissionais e, como tal, dos paradigmas da gestão. Assim, começamos 

por refletir sobre a razão de ser da emergência do conceito de competência e da sua 

generalização.  

A partir da segunda metade do século XX, e ocasionados pela instabilidade política, 

económico-financeira, social, cultural e/ou educacional que provocou profundas 

transformações, os novos e múltiplos desafios surgem pautados por exigências de 

mercados cada vez mais complexos, dinâmicos, instáveis e altamente competitivos. O 

ritmo de mudança tem aumentado com a globalização da economia desses mercados e 

com a evolução tecnológica que reclamam uma crescente flexibilidade e uma maior 

criatividade organizativas com objectivos de concretização de estratégias de adaptação 

rápida.  

Em menos de meio século, o contexto económico evoluiu para uma economia mais 

exigente, centrada no factor mercado, em detrimento das economias centradas no factor 

produção (Canavarro, 2000). As organizações empresariais passam a deparar-se com a 

necessidade de repensar os seus modelos de gestão e todo o seu modo de funcionamento 

para que possam enfrentar com sucesso o atual ritmo de mudança acelerada (Rose e 

Nicholl, 1997). 
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Todos estes desafios de mudança provocam pressões que estão a transformar, em todo o 

mundo, todas as características relativas à atividade económica dos mercados, 

nomeadamente, a natureza da produção, do trabalho, do emprego, das organizações, e 

dos próprios mercados (Burton-Jones, 2001). 

Parente (2003) cita Parlier (1995) que faz referência aos autores Cohendet et al. dizendo 

que segundo as suas palavras, estas características promovem uma transição de um 

modelo de organização sequencial ou produção estandardizada, para um modelo de 

organização interativa ou de variedade, que atualmente ainda se encontra em 

consolidação. Ainda segundo estes autores (referenciados por Parlier 1995) e de forma 

resumida, o modelo de organização sequencial ou produção estandardizada, que teria 

dominado até à década de 70 do séc. passado, caracteriza-se pela estabilidade, 

crescimento constante, procura simples e concorrência baseada no preço, beneficiando 

de economias de escala. Na organização do trabalho, prevalecem as tarefas 

acentuadamente parceladas, do tipo tayloriano-fordiano. Os trabalhadores não 

necessitam de desenvolver qualquer aprendizagem técnico-especializada durante a sua 

atividade, já que são meros executantes de tarefas estandardizadas e simples. Já o 

modelo de organização interativa ou de variedade caracteriza-se pela flexibilidade 

dinâmica, permitindo reagir continuamente, no tempo, às variações do ambiente, 

exigindo dos decisores a capacidade de fazer face a uma incerteza que releva um 

processo de aprendizagem ao longo do tempo. A procura torna-se mais complexa, 

exigente e diversificada, passando a concorrência a basear-se na qualidade, nos prazos e 

nos serviços prestados  

Já no final da década de 70, Mintzberg (1979) referia que as organizações confrontadas 

com ambientes complexos têm de procurar modelos de gestão mais flexíveis e menos 

formalizados, adoptando uma estrutura capaz de se adaptar a mudanças e inovações, 

sem parcelamento da organização do trabalho, sem funções segmentadas e 

demasiadamente definidas. Não podem assim, gerir as suas atividades com recurso à 

estandardização de procedimentos. 

Peter Drucker (1999) apresenta na sua obra “Management Challenges For The 21st 

Century” os novos paradigmas de gestão no século XXI. No quadro abaixo (Quadro 1), 

podemos ver de forma resumida as mudanças perspectivadas nesses paradigmas.  
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Quadro 1 – Mudanças nos Paradigmas da Gestão 

Paradigmas Tradicionais Novos Paradigmas 

A Gestão é a para empresas que visam o 

lucro. 

A Gestão é um órgão específico e distintivo 

que se aplicar a todas as organizações (mesmo 

as sem fins lucrativos). 

Existe uma estrutura ideal para a organização. Avalia, desenvolve e testa o modelo de 

organização que melhor se adapta à sua tarefa. 

Há uma forma correta de gerir as pessoas. As pessoas não se gerem, lideram-se. 

As tecnologias, os mercados e clientes são 

definidos à partida, mantendo-se imutáveis. 

As tecnologias estão em constante evolução, 

bem como o rendimento disponível dos 

clientes, alteração esta, que determina a 

política e a estratégia do negócio. 

O âmbito da gestão está claramente definido à 

partida. 

O âmbito da gestão vai ser definido pela 

operação e condução do negócio. 

O mercado é definido pelas fronteiras 

nacionais. 

As fronteiras nacionais podem pôr restrições, 

mas não definem o mercado. O mercado é 

globalizado. 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Peter Drucker (1999) 

Também Lopes (2000) menciona que os novos modelos organizacionais, estão em 

ruptura com certos modelos tradicionais da organização Tayloriana. Neste sentido, as 

organizações passaram a utilizar princípios de gestão do tempo, deixando de parte a 

rigidez de tempos impostos; passaram a promover a aprendizagem e a formação 

contínuas; articularam a formação formal e tradicional com outras vias de 

aprendizagem, permitindo a coexistência de modalidades pedagógicas heterogéneas; 

abdicaram da especialização dos postos e das funções de trabalho, própria da 

abordagem taylorista; deram aos colaboradores a oportunidade de utilizar as novas 

competências adquiridas; asseguraram um sistema de formalização das competências; 

intensificaram os fluxos e redes de comunicação; (Lopes, 1994; 2000). 
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Todas estas transformações, em evolução nas organizações, necessitam de um novo 

perfil de colaboradores, com competências, atitudes e capacidade intelectual que 

traduzam um pensamento crítico num ambiente direcionado para a tecnologia (Bontis, 

2002) e capazes de compreender, que o seu comportamento tem mais peso no sucesso 

da organização do que os ativos convencionais (Wiig, 1999). 

Neste novo contexto, começa assim a ganhar peso a convicção de que os Recursos 

Humanos (RH) são um factor de crucial importância na obtenção de vantagem 

competitiva, já que depende deles a potencialização dos demais. 

Para Lawler III (1994), o paradigma tradicional da Gestão de Recursos Humanos 

(GRH) baseada nas funções, com grande parte da sua tecnologia assente na ideia do 

indivíduo associado à função, tem vindo a revelar-se inadequada e incapaz de responder 

aos desafios da transformação dos mercados de trabalho. Segundo o autor, o novo 

paradigma da GRH, que tem como elemento central o indivíduo e as suas competências, 

permite que estes possam ser geridos de forma a facilitar o desenvolvimento das 

capacidades organizacionais promovendo vantagem competitiva. 

No seguimento desta mudança de paradigma, Peter Drucker (1999) refere que os RH, 

vistos antes como trabalhadores das organizações, passaram a ser encarados como 

parceiros estratégicos destas, isto é, como alguém que tem parte nos seus recursos e 

resultados. Segundo este autor, a única vantagem competitiva sustentável que uma 

empresa pode dispor no longo prazo, são as pessoas. 

Neste sentido, as empresas devem investir nas pessoas e nas suas qualidades, dado que 

estas constituem um recurso estratégico que quando utilizado não desvaloriza, pelo 

contrário, cria valor acrescido através de uma propriedade de capitalização. Este facto 

dá a entender que o desenvolvimento dos RH deve ser um elemento prioritário, pois são 

os únicos capazes de garantirem às empresas características de flexibilidade e 

adaptabilidade ao meio em mudança, garantidas pela sua capacidade de antecipação 

(Parente, 2004). 

Quinn (2000) desenvolve uma ideia idêntica a esta noção de organização centrada nas 

pessoas. Ele considera que as organizações, atualmente, ao serem continuamente 

confrontadas com processos de mudança, exigem que os indivíduos se transformem 
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numa força criativa e portadora de projeto. O principal desafio que se coloca às 

organizações, no entender deste autor, é o da criação colectiva de condições que 

permitam que cada indivíduo se torne agente da sua própria mudança interior e, de 

maneira sistémica, se assuma como agente da mudança organizacional. É através dos 

contributos dos indivíduos e das equipas que se geram os conhecimentos e que se 

originam, por sua vez, competências traduzíveis em ações concretas.  

Tendo por base o pressuposto de que as organizações que conseguem tirar um superior 

partido do potencial das pessoas são aquelas com maior vantagem competitiva nos 

mercados, tem-se vindo a assistir a uma transição de paradigmas. Tem-se transitado do 

paradigma das qualificações, centrado no trabalho e na tarefa, para o paradigma das 

competências, mais centrado no indivíduo (Neves et al. 2006). Neste novo paradigma, a 

competitividade encontra-se agora, menos ligada à capacidade técnica ou ao capital e 

mais às competências dos indivíduos (Le Boterf, 1994).   

De acordo com Freire (2002), o paradigma das qualificações assenta num modelo 

caracterizado por um sistema estanque, pouco flexível, de tipo tayloriano, cuja 

utilização corresponde a um período de crescimento, em que todos os trabalhadores têm 

lugar, até mesmo os mais desqualificados. Mais que ser um trabalhador qualificado, 

importa agora saber combinar e utilizar, em cada contexto específico de trabalho, esse 

conjunto de saberes. Surge assim, a partir deste teor contingencial e combinatório o 

paradigma que sustenta o modelo das competências (Suleman, 2000).  

Esta nova visão de análise focalizada nos indivíduos, nos seus saberes e nas suas 

potencialidades, interligados diretamente com o conteúdo das atividades de trabalho, 

assentou na transição do anterior modelo de gestão centrado nos postos de trabalho. 

Perante este panorama, as competências dos indivíduos passam a ser consideradas como 

elementos cruciais no alcance dos objectivos traçados no âmbito da estratégia de 

competitividade empresarial (Zarifian, 1993). Impõe-se, na interpretação deste autor, a 

lógica das competências. 

Esta nova lógica das competências emerge a partir, para Almeida e Rebelo (2004), da 

necessária conciliação entre as exigências da flexibilização do trabalho e do aumento da 

competitividade que criam grandes alterações nas empresas, nomeadamente o 
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investimento rápido em novas tecnologias de informação e comunicação, e pela aposta 

na deslocalização do trabalho.  

É neste contexto que emerge o conceito de competências, associado às profundas 

transformações ocorridas nas últimas décadas nos mercados de trabalho, que por sua 

vez, levaram a um conjunto de mudanças ao nível dos paradigmas da gestão 

organizacional. 

1.2 Evolução das Diferentes Abordagens ao Conceito de Competência  

Depois de abordado o contexto e os motivos em que o conceito de competências 

emergiu, importa, agora, analisá-lo e compreendê-lo. Tendo em conta a diversidade de 

abordagens e perspectivas sugeridas pela literatura disponível, o percurso não se afigura 

fácil. Situamos aqui as que consideramos mais relevantes. 

Analisando a sua semântica, o termo competência, etimologicamente é originário do 

latim “compétentia” e significa o que está para vir, o que está para se manifestar 

(Hillau, 1994). Surgiu no final da Idade Média e inicialmente era utilizado apenas na 

linguagem jurídica, significando que determinada corte, tribunal ou indivíduo era 

“competente” para realizar um dado julgamento (Isambert-Jamati, 1997).  

Já no que diz respeito, à definição do conceito de competência, Imaginário (1998) 

salienta a complexidade e multiplicidade de definições existentes, admitindo, que 

existem praticamente tantas definições, quantos os autores que arriscam a defini-lo. 

Paralelamente a esta ideia, Suleman (2007) alude que a definição de competência é uma 

tarefa difícil, senão mesmo complexa, e não reúne um consenso entre os autores 

envolvidos. É nesta óptica que se compreendem os epítetos do conceito de competência: 

“nómada”, “volátil”, “bastardo” com que tem sido qualificado, como recorda Jonnaert 

(2002, p. 26). 

Gouveia (2010) aponta várias razões que justificam essa multiplicidade de definições e 

a complexidade em encontrar um consenso entre os diversos autores. A primeira tem a 

ver, segundo Le Boterf (referenciado por Gouveia, 2010), com problemas na própria 

definição de competência. Muitas vezes, esta é apenas entendida como um somatório de 
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saberes-fazer ou de saberes-ser ou como aplicação de saberes teóricos ou práticos. Uma 

segunda razão remete para o facto de o conceito de competência ser utilizado em 

diferentes áreas disciplinares (psicologia, gestão, GRH, educação, formação, política, 

etc.), refletindo, desta forma, diferentes enfoques e perspectivas. Uma terceira razão 

resulta, para Bellier (citado por Gouveia, 2010), do facto de o conceito pretender um 

ajuste entre os mundos: 

i. do trabalho e da educação; 

ii. dos saberes operacionais e dos saberes certificados; 

iii. dos empregos e qualificações;  

iv. do individual e do colectivo. 

Conforme Gouveia (2010), as razões anteriormente apresentadas, explicam de certa 

forma as divergências e clivagens existentes no quadro conceptual relativo ao termo 

competência, resultantes das diferentes perspectivas adoptadas.  

Ceitil (2010) identifica quatro perspectivas principais. Assim, as competências podem 

ser entendidas como:  

(i) atribuições;  

(ii) qualificações;  

(iii) traços ou características pessoais; 

(iv) comportamentos ou ações. 

Nas duas primeiras perspectivas (competências como atribuições e competências como 

qualificações), as competências são vistas como elementos extrapessoais e são 

consideradas atributos. Em ambas é realçado, que as competências são atributos ou 

entidades extrapessoais, ou seja, exteriores às pessoas, podendo ser obtidos através de 

agentes externos. Nestas duas perspectivas, uma pessoa pode ter as competências 

necessárias para o exercício de um determinado cargo ou função, sem que o seu 

desempenho seja o reflexo dos resultados que seriam de esperar no exercício dessas 

mesmas competências (Ceitil, 2010).  

A terceira perspectiva, as competências como traços ou características pessoais, é 

certamente a perspectiva mais conhecida, difundida e, possivelmente, a mais aceite e 
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aplicada, nos sistemas de gestão, avaliação e desenvolvimento de competências (Ceitil, 

2010). 

O início desta perspectiva teve lugar na década de 70 do séc. XX, na literatura norte 

americana, ligada ao campo de investigação na Psicologia Organizacional, com 

aplicação imediata à área da Seleção e Recrutamento de pessoas em empresas, com o 

artigo publicado por McClelland (1973), “Testing for Competence Rather Than 

Intelligence”.  

Sinteticamente, nesse artigo, o autor verificou que os testes tradicionais de aptidão, 

conhecimento e inteligência, bem como o grau académico, utilizados na avaliação de 

estudantes e candidatos a emprego não previam adequadamente o nível de sucesso 

profissional, por não existir correlação entre o resultado alcançado nesses testes e o 

desempenho no trabalho. A partir das suas pesquisas McClelland, argumentando as 

medidas mais adequadas para prever o desempenho profissional, defende a substituição 

dos testes tradicionais de aptidão, conhecimento e de inteligência por testes de 

competência. Desenvolveu então uma metodologia de avaliação que possibilita 

identificar variáveis de competências que preveem o sucesso das pessoas no trabalho e 

na vida, permitindo uma seleção isenta sem distinguir sexo, cor ou condição social. O 

seu método para avaliação de competências usava um conjunto de testes e entrevistas, 

onde os indivíduos apresentavam a forma como encaravam situações críticas de sucesso 

e insucesso relativas ao seu trabalho, ao qual designou de Behavioral Event Interview 

(BEI). 

Tendo em consideração este tipo de metodologia, a seleção de pessoal baseada nos 

resultados definidos pelas competências dos indivíduos, permite prever os candidatos 

que terão um desempenho de nível superior e que poderão ser motivados a permanecer 

na organização. Estes prognósticos revelam-se extremamente importantes, já que têm 

um elevado valor económico para as organizações (McClelland, 1993). 

Na abordagem de McClelland (1973), as competências (competencies) surgem como 

um conjunto de características intrapessoais de desempenho em pessoas que apresentam 

uma elevada performance. Segundo o autor, competência é uma característica pessoal 
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relacionada com uma atuação superior na realização de uma tarefa ou de uma 

determinada situação.  

Na sequência do trabalho iniciado por McClelland, surgiram outros trabalhos relevantes 

de autores norte-americanos, que apresentavam algumas diferenças entre eles, como o 

trabalho de Boyatzis (1982) e Spencer & Spencer (1993). 

No trabalho de Boyatzis (1982), “The Competent Manager”, o autor faz uma clara 

distinção entre competências mínimas, competências básicas e competências críticas. 

Segundo este autor, as competências mínimas são aquelas características necessárias 

para realizar um trabalho, mas que não conduzem a um desempenho superior. As 

competências básicas são identificadas nas características associadas aos desempenhos 

médios e, as competências críticas são identificadas nas características inerentes aos 

desempenhos superiores. 

Boyatzis (1982, p.97) propõe uma definição para o conceito de competência, como 

sendo “uma característica subjacente de uma pessoa que resulta em efetivo e/ou 

superior desempenho no trabalho”. Para o autor, as competências podem ser um 

motivo, um traço de personalidade, um aspecto da autoimagem ou papel social, ou um 

corpo de conhecimento que ele ou ela podem usar. A partir dos seus estudos, Boyatzis 

conclui que, para um indivíduo atingir uma elevado desempenho é necessário uma 

combinação entre as referidas características. A ligação entre o desempenho e as 

competências foi mencionado no seu “Modelo de Desempenho Eficaz no Trabalho”. O 

modelo especifica que o desempenho eficaz, ocorrerá quando todos os três componentes 

críticos ou seja, o ambiente organizacional, as exigências do trabalho e as competências 

do indivíduo forem consistentes e se encontrarem totalmente alinhadas. A representação 

gráfica do modelo encontra-se ilustrada na Figura 1. 
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Figura 1 - Modelo de Desempenho Eficaz no Trabalho 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Boyatzis (1982) 

Seguindo a mesma linha de pensamento de Boyatzis, na sua obra “Competence at 

Work: Models for Superior Performance” Spencer e Spencer (1993), apresentam uma 

definição de competência semelhante à apresentada por Boyatzis (1982). Os mesmos 

(1993, p. 9) referem que “uma competência é uma característica subjacente de um 

indivíduo que está causalmente relacionada a um critério de eficácia e/ou desempenho 

superior num trabalho ou situação”. Embora derivada da perspectiva das competências 

como traços ou características pessoais, estes autores apresentam uma abordagem 

integradora, ancorando de forma causal as características do indivíduo e o desempenho 

a uma atividade ou situação específica. 

Spencer e Spencer (1993) acrescentam ainda, a existência de diferenças entre duas 

dimensões das competências, através da analogia do iceberg (Figura 2). Da dimensão 

visível do iceberg (competências concebidas como performance ou comportamento 

manifesto - outputs), onde é mais fácil intervir com o objectivo de desenvolver 

competências, fazem parte os conhecimentos e as habilidades. Da dimensão submersa 

(traços ou características da personalidade – inputs), onde é mais difícil intervir para um 
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real desenvolvimento de competências, fazem parte o autoconceito, os traços e os 

motivos.  

Figura 2 - Modelo do Iceberg - Competências Centrais e de Superfície  

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Spencer e Spencer (1993) 

Se de um lado, os autores norte-americanos entendem as competências enquanto traços 

ou características pessoais, por vezes referidas como abordagens baseadas nos “inputs”, 

do outro os autores europeus entendem as competências enquanto resultados 

(comportamentos ou ações), caracterizadas como abordagens baseadas nos “outputs”. 

Analisamos de seguida esta última abordagem. 

Na quarta perspectiva, competências como comportamentos ou ações, as competências 

são apresentadas como outputs. Na mesma lógica de integração dos autores Spencer e 

Spencer (1993), mas levando as preocupações com as dimensões da competência ainda 

mais além, torna-se imprescindível conhecer e analisar a conceptualização sobre a 

problemática das competências levada a cabo por autores europeus de referência como: 

Guy Le Boterf e Philippe Zarifian. 

Le Boterf et al. (1992) e Zarifian (1999) defendem a associação da competência para 

além da acumulação de saberes. Para estes autores, a competência encontra-se ainda 

Iceberg 
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associada, às concretizações dos indivíduos e à mobilização desses saberes em situações 

concretas. Apesar de poderem existir características diferenciadoras nos indivíduos com 

elevado desempenho, o que realmente é relevante para esta perspectiva não é a 

presença, ou não, dessas características mas a concretização na ação.  

Le Boterf et al. (1992), propõem a distinção entre recursos, que são os conhecimentos, 

capacidades e comportamentos adquiridos, e competências, que existem desde que esses 

recursos se mobilizem efetivamente numa situação de trabalho. A competência de um 

indivíduo é mais do que o conhecimento que ele possui ou o resultado da formação, ela 

realiza-se na ação. A competência existe quando é demonstrada, ou seja, quando a 

pessoa é capaz de aplicar as suas aptidões ou habilidades numa atividade profissional e 

assenta num triângulo indissociável que combina um saber agir, que supõe saber 

combinar e mobilizar recursos pertinentes (conhecimentos, saber-fazer, redes…); um 

querer agir, que se refere à motivação pessoal do individuo e ao contexto mais ou 

menos estimulantes onde intervém; e um poder agir, que remete para a existência de um 

contexto, de uma organização de trabalho, da escolha da forma de gestão e de condições 

sociais que tornem possível que o individuo aplique o saber (Le Boterf, 2004), tal como 

ilustra a Figura 3. 

Figura 3 – Triângulo da Competência 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Boterf (2004) 
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Para Le Boterf (2004) a competência não é vista apenas como um somatório de saberes 

(saber agir, saber mobilizar, saber integrar e saber transferir), mas também como uma 

combinação em que cada elemento se modifica na relação com os outros, sendo pois, 

um processo que combina recursos (saberes, saber-fazer ou saber-ser). O autor 

acrescenta ainda, que a competência é a capacidade de mobilizar todos esses recursos de 

forma a enfrentar situações complexas. 

Também Zarifian (1999) partilha desta perspectiva integradora, definindo competência 

como um entendimento prático de situações que se apoia em conhecimentos adquiridos 

e os transforma à medida que aumentam a diversidade das situações. Associa-se 

diretamente à prática, mas, simultaneamente contempla componentes e procedimentos 

estruturados. As competências também comportam uma dimensão de cariz cognitivo, 

uma vez que são assumidas como uma espécie de "inteligência prática", susceptível de 

se desenvolver em situações de trabalho concretas. Ainda de acordo com o autor, a 

competência é o tomar iniciativa e o assumir responsabilidade perante situações 

profissionais com as quais se depara. É a colocação de recursos em ação numa situação 

prática, sendo que é a partir dessas situações práticas que poderá ocorrer a avaliação das 

competências (Zarifian, 2001). 

Ceitil (2010) evidencia também, nesta quarta perspectiva, a importância da 

manifestação das competências através dos comportamentos ou ações da pessoa. Este 

autor refere que, se bem que as pessoas com elevados níveis de desempenho podem 

dispor de características pessoais, ou traços de personalidade que as distingam de 

pessoas que não evidenciem esses níveis de performance, o que realmente importa, é a 

sua manifestação, na ação. De facto, há pessoas que podem possuir a capacidade e o 

potencial para obter elevados desempenhos em determinadas atividades mas que, por 

várias ordens de razões na prática e perante situações concretas, não os demonstram. Ou 

seja, dispõem das capacidades e do potencial, mas não das competências necessárias. 

Nesta perspectiva, a competência só existe verdadeiramente “na e pela ação” (Davies e 

Ellison citado por Ceitil, 2010). 

Essas capacidades e esse potencial, podendo constituir condições favoráveis (senão 

mesmo indispensáveis) para um elevado desempenho não podem, por isso, confundir-se 

com as competências que são o próprio bom desempenho. Como refere Ceitil (2010 p. 
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34), “enquanto os traços e as características são realidades em potência, as 

competências são realidades em ato e, como tal, visíveis, observáveis e, naturalmente, 

mais facilmente mensuráveis”. Para o autor, uma competência encontra-se atualizada 

quando as suas manifestações no comportamento dos indivíduos, se tornam claras e 

susceptíveis de mensuração, através de indicadores comportamentais observáveis. 

Considerando as competências como outputs, Ceitil (2010, p.41) apresenta a seguinte 

definição de competências: “modalidades estruturadas de ação, requeridas e validades 

num determinado contexto”. 

Ceitil (2010, p. 34) cita Whiddett e Holyforde (1999) acerca dos indicadores 

comportamentais. Segundo os autores estes indicadores são, “exemplos de 

comportamentos que deverão ser observados quando alguém demonstra uma 

determinada competência” e constituem, “os suportes básicos de qualquer modelo de 

competências”. 

Como vimos a tarefa de definir os contornos do conceito de competência é tudo menos 

consensual, pois o conceito ainda se encontra em construção. Contudo, para efeitos de 

investigação há que fazer opções que se prendem essencialmente com o objectivo e o 

objecto da investigação. Assim, tendo em conta a possibilidade de observação e 

mensuração dos indicadores de comportamento mencionados no parágrafo anterior, o 

estudo das competências de liderança nas chefias de enfermagem, no nosso trabalho, 

assenta nesta quarta perspectiva (competências como comportamentos ou ações). 

Com vista à avaliação dessas competências, utilizamos na colheita de dados do nosso 

estudo o Questionário de Liderança de Quinn (1988), conforme apresentado no seu livro 

Beyond Rational Management, adaptado em 2006 para a população portuguesa por 

Parreira et al.. Este questionário, avalia o desempenho dos papéis de liderança com base 

em determinados comportamentos ou ações. No contexto dos seus trabalhos, para Quinn 

et al. (1990, p.17), competência significa “colocar os conhecimentos e capacidades no 

desempenho de determinada tarefa ou papel”.  
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1.3 Tipologias das Competências  

Tal como vimos no ponto anterior, o conceito de competências tem sido alvo de várias 

abordagens, de acordo com os diferentes autores, surgindo a partir destes uma 

diversidade elevada de definições. No que se refere à categorização das competências, 

também é possível identificar, na literatura, diversas tipologias. Abordamos, a seguir, 

aquelas com maior relevância param o nosso estudo. 

Quando falamos em tipologias das competências, surgem três conceitos que devemos 

compreender. São eles:  

(i) competências individuais, que segundo Gianfaldoli (1999) podem ser 

definidas como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que 

cada pessoa possui ou desenvolve, as quais conseguem colocar em ação para 

um determinado propósito;  

(ii) competências colectivas, que segundo Zarifian (2001) são mais do que a 

soma das competências individuais, elas são formadas, em parte, nas redes 

de trabalho e exigem complementaridade e um certo acordo entre todas as 

pessoas; 

(iii) competências organizacionais, que segundo Prahalad e Hamel (1990) são a 

promulgação de um conjunto de atribuições que tornam os processos da 

organização efetivos, promovendo deste modo a consecução de seus 

objectivos estratégicos por meio da conferência de vantagem competitiva às 

organizações; 

Tendo em conta os objectivos deste trabalho, apenas nos interessa abordar as tipologias 

relativas às competências individuais. 

Uma das tipologias mais difundidas é a apresentada por Yukl (1989), que subdividiu as 

competências em três grupos:  

(i) competências conceptuais - encontram-se ligadas às ideias e conceitos, isto 

é, a capacidade analítica e criativa, a capacidade efetiva de resolver 

problemas e a capacidade de identificar problemas potenciais e 

oportunidades;  
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(ii) competências interpessoais – relacionadas com as pessoas, ou seja, a 

capacidade de comunicação, relacionamento e cooperação;  

(iii) competências técnicas - relacionadas com as tarefas, ou seja, capacidade de 

executar métodos e processos, ou mesmo, capacidade de usar ferramentas; 

Barnett (1994), por exemplo, propõe uma classificação de competências estruturada em 

dois eixos: um que evidencia a relação das competências e o mercado de trabalho e 

outro que engloba o grau de generalização ou especificação das competências. Tendo 

em conta esta classificação, existem duas categorias de competências:  

(i) Competências técnicas ou específicas.  

(ii) Competências gerais ou transversais.  

A relação entre os dois eixos das competências pode ser mais facilmente compreendida 

através do gráfico apresentado na figura 4. 

Figura 4 – Categorização das Competências segundo Barnett (1994) 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Barnett (1994) 

Na sua visão holística das competências profissionais, Cheetham e Chivers (1996) 

desenvolveram uma tipologia constituída por cinco categorias inter-relacionadas: 
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i. Competências funcionais – capacidade para desempenhar um conjunto de 

atividades no trabalho de modo a atingir resultados específicos efetivos. 

ii. Competências pessoais ou comportamentais – capacidade de adoptar 

comportamentos apropriados e observáveis em situações de trabalho. 

iii. Competência cognitiva/ de conhecimentos – é a posse de conhecimentos, 

associados à capacidade de os aplicar em situações práticas de trabalho. 

iv. Competências éticas/ de valores – é a posse de valores pessoais e profissionais, 

associados à capacidade de fazer julgamentos em situações práticas de trabalho.  

v. Meta-competências – são competências que desenvolvem e reforçam as 

restantes competências, como por exemplo, a capacidade de refletir e aprender.  

Por sua vez, Stewart e Knowles (1999), propõem uma tipologia de competências 

composta por: 

i. Competências chave ou nucleares (Key or core skills) – competências gerais 

necessárias nas diferentes ocupações profissionais. Inclui um conjunto de 

competências pessoais transferíveis (ex: literacia, comunicação, automotivação, 

capacidade de organizar o seu próprio trabalho, capacidade para usar tecnologias 

de informação). 

ii. Competências vocacionais/profissionais (Vocational Skills) – competências 

necessárias em ocupações profissionais particulares ou grupos de ocupações, 

sendo menos úteis noutras áreas ocupacionais. São menos gerais do que as 

competências chave ou nucleares, mas podem ser transferíveis em ocupações de 

uma determinada área profissional.  

iii. Competências ocupacionais específicas – competências muito limitadas a uma 

ocupação profissional específica. Normalmente específicas de uma determinada 

empresa, sendo mais formas de conhecimento do que competências tal como 

estas são compreendidas. 

Outros autores a apresentar uma proposta de tipologia de competências, são Le Deist e 

Winterton (2005). Estes autores, salientam na sua proposta, que das competências 

necessárias para uma atividade ocupacional fazem parte: 

i. as conceptuais (competências cognitivas – os conhecimentos e a compreensão);  
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ii. as operacionais (competências funcionais – as capacidades psicomotoras e as 

capacidades aplicadas);  

Das competências de índole pessoal, relacionadas com a eficácia, fazem parte também: 

i. as conceptuais (meta-competências – o aprender a aprender);  

ii. as operacionais (competências sociais – as atitudes e os comportamentos);  

A relação entre estas quatro dimensões está ilustrada na Figura 5. 

 

Figura 5 – Representação da Tipologia das Competências 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Le Deist e Winterton (2005) 

Na opinião dos autores, as meta-competências encontram-se no topo da pirâmide 

triangular, dado que, se encontram associadas à aquisição, desenvolvimento e 

combinação das competências que se encontram na base, refletindo a unidade e a 

dificuldade de separar na prática o cognitivo, o funcional e o social. 

Por último, Ceitil (2010) apresenta uma tipologia de competências baseada numa 

abordagem de carácter mais simples. O autor defende que existem dois tipos de 

competências: 

i. Competências transversais – são competências que se diferenciam das 

específicas através de duas características; a transversalidade, pelo que são 
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comuns/transversais a vários contextos, desta forma, isentas de especificidades 

profissionais e situacionais; e a transferibilidade, pelo que são adquiridas no 

âmbito de uma atividade ou de uma disciplina, embora passiveis de serem 

utilizadas num domínio diferente.  

ii. Competências específicas – são competências que se encontram diretamente 

relacionadas com a atividade profissional, sendo hierarquizadas, o que não se 

passa com as competências transversais. 

Como podemos observar, dependendo do autor, a tipologia apresentada pode variar. 

Importa salientar, que é a partir destas abordagens gerais que diversos autores 

desenvolvem tipologias mais específicas de competências.  

Assim, a um nível mais específico, Boyatzis (1982) é das referências mais antigas, 

existentes revisão da literatura efectuada a tratar tipologias de competências. O autor 

criou clusters de competências do “gestor competente” distribuídas segundo o nível do 

gestor, que pode ser gestor iniciante, gestor intermédio, ou gestor executivo. 

Analisamos apenas os clusters criados para o gestor intermédio, tendo em conta os 

objectivos do nosso estudo. 

Para o gestor intermédio Boyatzis (1982), criou quatro clusters de competências: (i) 

Meta e gestão da ação – que inclui, preocupação com o impacto, utilização de 

diagnóstico de conceitos, efetividade e orientação eficiente; (ii) – Liderança – que 

inclui, capacidade de conceptualização, autoconfiança, capacidade de raciocínio lógico 

e capacidade de apresentação oral; (iii) gestão de recursos humanos - que inclui, 

autoavaliação, capacidade para gestão de processos em grupo, capacidade para usar o 

poder socializado e capacidade de consideração positiva.  

Dentro da mesma especificidade, os autores Spencer e Spencer (1993), acentuaram a 

diferença entre níveis, criando uma tipologia de competências, para o nível operacional, 

para o nível de gestor e para o nível de gestor executivo. Tal como para Boyatzis, 

apenas analisamos o nível de gestor pelos mesmos motivos. 

Para o nível de gestor e segundo Spencer e Spencer (1993), são esperadas as seguintes 

competências: (i) Flexibilidade – que inclui, capacidade de alterar processos e estruturas 

de gestão para a mudança; (ii) Gestão de mudança – que inclui, capacidade de 
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implementar e gerir mudanças, capacidade de comunicar as necessidades de mudança e 

capacidade de implementar processos facilitadores; (iii) Compreensão interpessoal – 

que inclui, capacidade de entender e avaliar as contribuições dos outros; (iv) 

Fortalecimento de equipa – que inclui, capacidade de partilhar informações e ideias com 

a equipa, capacidade de promover o desenvolvimento pessoal e profissional da equipa, 

retribuir melhorias no desempenho, expressar espectativas em relação à equipa, 

fornecendo feedback, delegar e motivar colaboradores a assumir responsabilidades; (v) 

Facilitação de propósitos – que inclui, capacidade de gerir equipas para atingir 

objectivos comuns, incluindo mediação de conflitos e estímulo para a participação; (vi) 

Adaptabilidade e gestão da cultura – que inclui, capacidade de adaptar-se rapidamente a 

processos de internacionalização, incluindo o entendimento, interpretação e adaptação a 

novas culturas; e (vii) Inovação empreendedora – que inclui, motivação para inovar em 

produtos, serviços e processos. 

Quinn e Rohrbaugh (1983) também criaram um modelo, o Modelo dos Valores 

Contrastantes (Competing Values Framework - CVF) a partir do qual, derivam um 

conjunto de competências específicas de gestão/liderança que, segundo os autores, 

devem ser requeridas por cada gestor/líder consoante a situação. Não iremos 

desenvolver aqui este modelo, uma vez que, o faremos de forma aprofundada no ponto 

2.4 do capítulo 2 deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competências de Liderança nas Chefias de Enfermagem 

Teófilo Sousa   38 

 

CAPÍTULO 2. A GESTÃO E A LIDERANÇA NA ENFERMAGEM 

Neste capítulo apresentamos as diferenças e semelhanças entre gestão e liderança na 

perspectiva de diversos autores, fazemos um enquadramento geral sobre a gestão na 

enfermagem e concluímos com a questão da liderança nas chefias de equipas de 

enfermagem. 

2.1 Gestão e Liderança: relação ou dicotomia? 

A importância da liderança na gestão das organizações é tal que, muitas vezes, uma das 

grandes questões relativamente ao estudo da liderança e da gestão centra-se na 

discussão à volta das diferenças e semelhanças entre estes dois conceitos, suscitando 

frequentemente controvérsia nos meios académicos e empresariais. Se, por um lado, 

existem autores que defendem que os termos gestão/gestor e liderança/líder podem ser 

usados quase como sinónimos, outros há que defendem que entre líderes e gestores 

existem diferenças consideráveis. Vejamos alguns exemplos na literatura de autores que 

estudaram esta questão. 

Relativamente à diferenciação entre gestão e liderança, uma das primeiras perspectivas 

encontradas na literatura é a de Zaleznick (1977) que aponta diferenças significativas 

entre gestão e liderança. Segundo este autor, essas diferenças prendem-se com a origem 

profunda da própria forma de vida do indivíduo, gestor ou líder. Para Zaleznick os 

gestores tendem a focar a sua atenção nos resultados (objectivos), na estrutura e 

recursos da organização, evitando assim mudanças e mantendo status quo da 

organização, de forma racional e controlada. Os gestores são mais conservadores e 

analíticos, reagem e adaptam-se aos factos, mais do que tentam transformá-los. 

Distintamente, os líderes tendem a canalizar esforços, por forma a exercer influência no 

sentido de alterar estratégias e decisões organizacionais, motivando os seus seguidores e 

desenvolvendo assim novas sinergias. Os líderes são mais criativos, têm estilos mais 

imprevisíveis, são mais intuitivos do que racionais. 
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Uma das posições mais insignes e mais frequentemente citada na literatura é a distinção 

apresentada por Bennis e Nanus (1985, p. 21): “Managers are people who do things 

right and leaders are people who do the right things”. Para estes autores, a diferença 

entre liderança e gestão é muito marcada, prendendo-se com a própria etimologia das 

palavras: gerir é concretizar, assumir responsabilidades, comandar; enquanto liderar é 

influenciar, guiar em determinada direção, orientar o curso, uma ação ou opinião.   

Rego e Cunha (2007; 2011) também analisaram a questão: Gestão e Liderança – Qual a 

diferença? Estes apresentam a posição de diversos autores (Rost e Smith; John Kotter) 

que defendem a diferenciação profunda entre gestão e liderança e outros (Kets de Vries; 

Glenn Rowe; Robert Satton), que defendem a possibilidade de gestores e líderes 

combinarem simultaneamente competências de gestão e liderança.  

Rost e Smith defendem que, enquanto a gestão assenta em lógicas de autoridade, a 

liderança é considerada uma influência baseada em relações interpessoais. Na gestão 

existe coordenação de pessoas, recursos e atividades com vista à produção e venda de 

bens e/ou serviços que traduzam o propósito da organização, por sua vez na liderança os 

líderes e seguidores procuram mudanças reais na organização que traduzam os seus 

propósitos mútuos. 

John Kotter, professor na Universidade de Harvard e um dos mais distintos académicos 

em gestão da mudança, defendeu, igualmente, que gestão e liderança são sistemas de 

ação distintos e complexos. A gestão traduz-se em planeamento e orçamentação, 

organização e estruturação, controlo e resolução de problemas. Lida com a 

complexidade. Ao passo que a liderança se relaciona com a forma de lidar com a 

mudança. Traduz-se em ações como a criação de uma visão, o alinhamento das pessoas 

com essa visão, a motivação e inspiração dos colaboradores da organização. Ainda 

segundo Kotter ninguém pode ser eficaz, simultaneamente, a liderar e a gerir. Na sua 

perspectiva, algumas pessoas têm a capacidade de se tornarem excelentes gestores mas 

não líderes exemplares. Outros têm grande potencial para liderar mas, pelas mais 

diversas razões, grandes dificuldades em se tornarem bons gestores. 

Já Kets de Vries reflete a distinção entre a gestão e a liderança sintetizando, no Quadro 

2, as diferenças entre líderes e gestores. No entanto, embora advogando que os dois 
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papéis são distintos, considerou a possibilidade de diferentes indivíduos os combinarem 

de distintos modos. Argumentou, reconhecendo a relação, que as “estrelas” conciliam 

fortes competências de gestão e de liderança. 

Quadro 2 – Diferenças entre Gestores e Líderes 

Gestores Líderes 

Interessam-se pelo presente. Interessam-se pelo passado. 

Preferem a estabilidade. Respiram a mudança. 

Atuam no curto prazo. Pensam no longo prazo. 

Preferem a execução. São cativados por uma visão. 

Tratam do “como?”. Tratam do “porquê?”. 

Apreciam a complexidade. Sabem como simplificar. 

Prezam a lógica. Confiam na intuição 

Preocupam-se com os interesses da 

organização. 

Têm uma perspectiva societal 

alargada.   

Fonte: elaboração própria, adaptado de Rego e Cunha (2011) a partir de Kets de Vries  

Para a compreensão do binómio gestão-liderança, Rowe propõe o modelo triangular 

cujos vértices são a liderança gestionária, a liderança visionária e a liderança estratégica. 

O líder-gestor é conciliável na figura do líder estratégico. A liderança gestionária 

promove a estabilidade financeira a longo prazo e procura manter a ordem existente. 

Não investe na mudança por falta de visão, sonho, emoção e criatividade. A liderança 

visionária enfatiza a viabilidade da organização a longo prazo e investe na mudança, 

mas carece do realismo e frieza necessários para a sobrevida da organização a curto 

prazo. A liderança estratégica consegue combinar harmoniosamente a faceta visionária 

com a faceta gestionária. Conciliando as qualidades do gestor com as do líder, viabiliza 

a organização a longo prazo sem hipotecar a estabilidade financeira no curto prazo. 

A propósito da conciliação entre qualidades de gestor e de líder, Rego e Cunha (2011) 

fazem referência a um comentário aposto no website da Harvard Business Review (11 

de Agosto de 2010) intitulado “Os verdadeiros líderes também são gestores” do 
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professor Robert Sutton, que também argumentou: “Não rejeito a distinção entre 

liderança e gestão. O que digo é que os melhores líderes fazem o que pode ser 

denominado uma combinação de liderança e gestão. No mínimo, lideram tendo 

constantemente em conta a importância da gestão. Diferentemente, os piores executivos 

usam a distinção entre liderança e gestão para evitar os detalhes que têm realmente 

que dominar para ver a big picture e selecionar as melhores estratégias”. 

Apesar de reconhecer que existem opiniões diferentes neste campo, Yukl (1989) 

considera que não há necessidade de distinguir os dois termos e usa-os como quase 

sinónimos ao longo do seu trabalho.  

Embora distinguisse duas formas de pensar: (i) analítica, sequencial, racional, orientada 

para o tempo, descontínua e verbal; e (ii) holística, sintética, visuo-espacial, intuitiva, 

sem tempo, difusa e não-verbal, Quinn (1988) acaba por não fazer uma distinção entre 

gestores e líderes. Neste sentido o autor afirma ser necessário usar o seu modelo de 

liderança (CVF), quer ao nível dos gestores, quer ao nível dos líderes, como 

instrumento para evitar este tipo de diferenciações.  

Em suma, Gardner (2007) refere que na tentativa de distinguir liderança e gestão, a 

maioria dos autores acaba por ir demasiado longe. Deste modo, defende que não pode 

existir grande separação entre líderes e gestores dado que mesmo os líderes mais 

visionários são, muitas vezes, confrontados com decisões de gestão pura. 

Como vimos, há autores que distinguem claramente a gestão da liderança, outros há 

que, apesar de admitirem a diferenças entre as duas, defendem a existência de uma 

interligação, e outros ainda que não fazem qualquer tipo de diferenciação utilizando, 

nos seus trabalhos, os dois termos como sinónimos. 

2.2 A Gestão na Enfermagem 

Segundo um parecer emitido pelo International Council of Nurses (ICN, 2000), 

intitulado “Management of Nursing and Health Care Services”, a enfermagem tem a 

responsabilidade de contribuir para o planeamento e política de saúde, bem como para a 

coordenação e gestão dos serviços de saúde. Para o ICN os enfermeiros devem 
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contribuir para a política de saúde a nível local, nacional e internacional, através de 

papéis de gestão e liderança, e através das associações profissionais de enfermagem. A 

necessidade de excelência da gestão em enfermagem e nos serviços de saúde deve ser 

promovida ativamente. 

Em Portugal, a Ordem dos Enfermeiros (OE) reconhece a gestão como uma área de 

intervenção de enfermagem, realçando a importância estratégica e determinante no 

desenvolvimento dos recursos humanos. Num estudo encomendado pela OE à 

Universidade Católica, acerca das condições de trabalho dos enfermeiros portugueses, 

pode ler-se que o enfermeiro gestor se assume como um catalisador da criação de 

condições que promovem o exercício profissional de qualidade, assumindo a 

responsabilidade e respondendo pela criação de condições para a tomada de decisão e 

ações da equipa que lidera (Ordem dos Enfermeiros, 2004).  

Também a Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança (APEGL), 

num documento relativo ao referencial das competências para enfermeiros na área da 

gestão, defende que “a gestão é uma área de intervenção da Enfermagem com uma 

importância estratégica e primordial para a qualidade dos cuidados prestados por 

qualquer unidade de saúde” (APEGL, 2009, p. 1). Segundo a APEGL, o enfermeiro 

gestor deverá reunir competências a nível estratégico, táctico e operacional, de forma a 

garantir a segurança dos indivíduos, da família e da comunidade. O seu referencial de 

competências ramifica-se em quatro eixos de intervenção: (i) a prática profissional, ética 

e aspectos de ordem legal; (ii) a gestão dos cuidados prestados; (iii) a gestão dos 

próprios serviços e assessoria; (iv) o desenvolvimento profissional. Todos os eixos de 

intervenção propostos pela APEGL (2009) subdividem-se em várias competências que 

o enfermeiro gestor deve possuir (ver Apêndice I).  

A gestão na enfermagem, em Portugal, tem vindo ao longo dos anos a acompanhar os 

avanços ocorridos nesta área. Neste sentido e com a republicação da Carreira de 

Enfermagem em 1981 (Decreto-Lei nº 305/81) os enfermeiros viram consagradas as 

funções de gestão. Já em 1991 com a publicação do Decreto-Lei nº 437/91 de 8 de 

Novembro, os enfermeiros viram clarificado legalmente o direito ao exercício de 

atividades de gestão. No seu artigo 6º, o Decreto-Lei nº 437/91 prevê na área de atuação 
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relativa à gestão: as categorias de Enfermeiro Chefe, de Enfermeiro Supervisor e o 

cargo de Enfermeiro Diretor. 

O mesmo diploma (Decreto-Lei nº 437/91) regulamenta ainda as competências do 

enfermeiro-chefe, a nível de uma unidade de cuidados (artigo 8º, nº1); as competências 

do enfermeiro supervisor, a nível de um sector (artigo 8º, nº2); e as competências do 

enfermeiro diretor, a nível de um estabelecimento ou serviço prestador de cuidados de 

saúde ou região de saúde (artigo 8º, nº3).  

Já em 2003 é publicado o Decreto-Lei 188/2003 de 20 de Agosto que regulamenta os 

artigos 9º e 11º do regime jurídico da gestão hospitalar (Lei n.º 27/2002, de 8 de 

Novembro), configurando ainda a figura enfermeiro diretor que, em conjunto com o 

diretor clínico, constituem os membros não-executivos do conselho de administração, 

ao qual acedem por nomeação. Este Decreto estipula, ainda, que as competências do 

enfermeiro diretor se centram na coordenação técnica das atividades de enfermagem do 

hospital. Ao nível da gestão intermédia, mantem-se o cargo de enfermeiro-chefe, com as 

mesmas competências que lhe eram conferidas pelo artigo 8º do Decreto-lei 437/91, 

acrescidas de outras competências dispostas no artigo 23º do Decreto-Lei 188/2003. 

Com a publicação da nova carreira de enfermagem (Decreto-lei 247 e 248 /2009 de 22 

de Setembro) verificou-se uma desvalorização do papel do enfermeiro gestor, dado que, 

na atual carreira estão definidas, somente, duas categorias: a de enfermeiro e a de 

enfermeiro principal. O conteúdo funcional do enfermeiro principal (artigo 10º), para 

além das funções inerentes à categoria de enfermeiro, inclui a gestão do processo de 

prestação de cuidados de saúde.  

A questão da desvalorização da enfermagem em cargos de gestão foi estudada por 

diversos autores (Nowak e Bickley, 2005; Blomgren, 2003; Keen e Malby, 1992 e 

Carvalho, 2006) em diferentes países. 

Na Austrália, Nowak e Bickley (2005) desenvolveram um estudo acerca do impacto das 

mudanças em serviços de saúde tendo em conta os princípios da Nova Gestão Pública 
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(NGP)
1
. Os enfermeiros relataram que tanto eles como os seus líderes, não foram 

envolvidos nas decisões e na implementação das mudanças, resultando em impotência e 

falhas no apoio e suporte aquando da sua implementação. 

Na Suécia, a reforma na saúde baseada na NGP, tem um impacto diferente entre 

enfermeiros gestores e enfermeiros prestadores de cuidados. Blomgren (2003) analisou 

esse impacto e chegou à conclusão que os enfermeiros com funções de gestão 

percepcionaram a reforma positiva, encontrando uma oportunidade para obter mais 

responsabilidades, visibilidade e maior controlo dos cuidados de saúde, tendo sido 

considerada como uma oportunidade para um aumento de poder para os enfermeiros 

gestores. Por outro lado os enfermeiros prestadores de cuidados percepcionaram a 

reforma na saúde de forma negativa, considerando que criou uma série de problemas ao 

nível da organização e desenvolvimento dos cuidados de saúde prestados.  

Uma das consequências da aplicação da NGP no Reino Unido, segundo Keen e Malby 

(1992), prende-se com o facto de muitos enfermeiros terem perdido a posição anterior 

que tinham de gestores ao nível da administração de topo nos hospitais, tornando-se 

apenas assessores das equipas de gestão, tendo os outros mantido o seu papel de 

gestores. No entanto, mesmo nos casos em que os enfermeiros mantêm o lugar ao nível 

da direção, tal não significa que esta sua posição na estrutura formal se traduza numa 

maior atenção à sua voz e aos seus problemas. 

Em Portugal, essa desvalorização do papel do enfermeiro gestor encontra-se 

evidenciada na nova carreira de enfermagem (Decreto-lei 247 e 248 /2009). No entanto 

já havia sido identificada por Carvalho (2006) num estudo sobre a Nova Gestão Pública, 

as reformas no sector da saúde e os profissionais de enfermagem com funções de gestão 

em Portugal. A autora constatou, no seu estudo, que os profissionais de enfermagem, 

particularmente os que desempenham funções de gestão, perderam poder institucional 

com as reformas inspiradas na NGP. Esta perda decorre das alterações introduzidas na 

organização do trabalho e nas políticas de recursos humanos, mas advém, também, do 

aumento do poder de gestão dos restantes grupos, em particular médicos e gestores. 

                                                 
1
 Segundo (Carvalho, 2006) as políticas da NGP procuram a diminuição do peso do Estado na sociedade, 

através da transferência das políticas e práticas de mercado e da gestão privada para o sector público. 
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No nosso trabalho e dado o objecto de estudo serem os enfermeiros chefe, optámos por 

nos guiarmos pelas funções de gestão definidas na anterior carreira de enfermagem 

(Decreto-lei nº 437/91 de 8 de Novembro), visto que, de acordo com o Decreto-lei nº 

122/2010 de 11 de Novembro, os enfermeiros chefe mantêm o mesmo conteúdo 

funcional. Assim os enfermeiros posicionados nas categorias de enfermeiro chefe detêm 

unicamente funções de gestão. Desenvolvem funções (ver Apêndice II) ao nível de uma 

unidade de cuidados nos vários níveis da gestão operacional, que englobava a gestão de 

recursos materiais, a gestão de cuidados de enfermagem, a gestão da formação e a 

gestão de recursos humanos  

No contexto do nosso estudo, importa destacar o conteúdo funcional do enfermeiro 

chefe. Assim, e para além, do quadro legal acima apresentado, é importante analisar a 

opinião de alguns autores, relativamente à figura do enfermeiro chefe na gestão em 

enfermagem e serviços de saúde. 

A função de gestão de serviços de saúde, no que à enfermagem diz respeito, é uma 

tarefa árdua e complexa. A combinação das necessidades dos utentes, das prerrogativas 

dos profissionais de enfermagem e multidisciplinares, bem como as exigentes restrições 

orçamentais, redução de custos e a necessidade de assegurar a mesma qualidade nos 

cuidados prestados, implicam um vasto leque de competências necessárias para o 

exercício desta função. 

Quando se debruça sobre as organizações de saúde e em relação aos diferentes níveis de 

gestão, Carapinheiro (2005) defende que a importância do papel dos enfermeiros chefe 

é acrescida. Para este autor existem várias razões: a imprevisibilidade das decisões 

médicas devido à polivalência dos cuidados; o conteúdo do trabalho de enfermagem que 

depende mais dos profissionais do que da organização instituída; a gestão do serviço, 

com respeito à distribuição do trabalho entre enfermeiros e auxiliares de ação médica e 

à administração dos cuidados.  

Também Frederico e Leitão (1999) reconhecem a árdua tarefa do enfermeiro chefe, já 

que é ao mesmo que compete identificar as causas geradoras de conflitos no serviço, 

que podem ser provenientes da rotina e/ou das atividades desenvolvidas. Segundo estes 
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autores, cabe ao enfermeiro chefe, em conjunto com a equipa, analisar as necessidades 

da unidade, assim como os recursos disponíveis à prática dos cuidados. 

Na mesma direção, relativamente ao trabalho do enfermeiro gestor, situa-se a opinião de 

Hesbeen (2000). Este autor refere que, de facto, é um trabalho árduo, dado que existe 

um confronto entre as suas expectativas pessoais, a pressão exercida por parte da equipa 

que chefia ou da hierarquia e as suas próprias convicções e princípios. Sendo que, ao 

mesmo tempo que gere todos estes factores, também tem de organizar a unidade de 

saúde que chefia, sem esquecer que, deverá ir de encontro aos objectivos da 

organização. Para Hesbenn (2000), muitas das atenções do enfermeiro chefe estão 

voltadas para os profissionais de saúde, prestadores de cuidados, no serviço onde exerce 

funções de gestão, garantindo-lhes as melhores condições de trabalho para assegurar a 

qualidade dos cuidados prestados. O foco das atenções de um enfermeiro chefe é, 

seguindo esta lógica, os profissionais de saúde que chefia e não os utentes e as suas 

famílias. Contudo, estes últimos não deixam de ser importantes, mas a verdade é que 

cada profissional, quer seja prestador direto de cuidados, quer desempenhe funções de 

chefia, tem funções diferentes mas complementares.  

Hesbeen (2000) atendendo à relação entre enfermeiro chefe e a equipa de enfermagem, 

refere que a missão do um chefe assenta em vários princípios: (i) promover um 

ambiente humanizado; (ii) organizar a unidade tornando-a compatível com a vida de 

uma equipa; (iii) comunicar, partilhando conhecimentos entre os elementos da equipa, 

(iv) desenvolver conhecimentos e atividades relacionados com a prática dos cuidados; 

(v) deliberar, envolvendo na dinâmica de gestão toda a equipa, partilhando sucessos e 

dificuldades; e (vi) formar, tendo em conta as necessidades de formação da equipa. 

De facto, este foco de atenção dos enfermeiros chefe na sua equipa e a 

complementaridade entre as diferentes funções é igualmente apontado por McCabe e 

Timmins (2006). Neste sentido, estes autores fazem referência ao papel preponderante 

dos enfermeiros chefe na criação de um ambiente de trabalho agradável e de apoio, isto 

é, a sua capacidade em encorajar e apoiar a equipa de enfermagem, e orientar os 

cuidados, tem influência na satisfação dos enfermeiros no trabalho e a melhoria na 

qualidade dos cuidados prestados aos utentes.  
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Ainda relativamente às relações de trabalho dos enfermeiros com o seu superior 

hierárquico imediato, enfermeiro chefe, estudos como o de Upenieks (2003) têm vindo 

a demonstrar que podem contribuir para a satisfação, motivação e bem-estar no trabalho 

ou para o inverso, desmotivação, angústia e stress. A este respeito, e na medida em que 

conduz e gere relações entre um grupo de pessoas (equipa), Frederico e Castilho (2006) 

defendem que é necessário que o enfermeiro chefe incremente a capacidade inovadora, 

criativa, inspiradora e visionária, próprias de um verdadeiro líder. 

Pelo exposto pode referir-se que, inerentes ao conteúdo funcional do enfermeiro chefe, 

para além das competências de gestão, existem as competências de liderança. Enquanto 

gestor, tem de planear, organizar, dirigir e controlar os cuidados de enfermagem, de 

modo a que os mesmos cumpram requisitos de eficiência e qualidade. Enquanto líder de 

equipas de enfermagem, é imperioso que se relacione empática e intuitivamente com os 

seus colaboradores, para que se sintam confiantes, implicados e motivados a atingir os 

objectivos propostos. 

2.3 A Liderança de Equipas de Enfermagem 

A Enfermagem é, atualmente, a classe profissional com maior representatividade no 

sector da saúde, pelo que há a necessidade de se desenvolverem líderes sagazes, capazes 

de tomarem decisões corretas em prol do bem-estar individual e colectivo, mas também 

no estabelecimento de relações entre membros de equipa, de forma a conciliar as 

necessidades individuais com as organizacionais (Borges, 2009). Neste sentido, o 

estudo da liderança tem sido particularmente relevante em vários contextos, 

nomeadamente nas transformações sociais, económicas, políticas, e sobretudo nas 

mudanças organizacionais, sendo que inúmeros artigos científicos abordam a ênfase 

colocada na importância da liderança no contexto da enfermagem (Laschinger e Wong, 

2007). 

Alguns estudos sobre liderança em enfermagem têm demonstrado um conjunto de 

benefícios relacionados com: a melhoria da segurança para os pacientes (Tregunno et 

al., 2009); ambientes de trabalho saudáveis (Shirey, 2009); satisfação no trabalho 

(Heller et al., 2004); diminuição das taxas de rotatividade nos locais de trabalho 
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(Sellgren et al., 2007); resultados positivos para as organizações, para os pacientes 

(Wong e Cummings, 2007) e para os profissionais de saúde (Cummings et al., 2005). 

Reconhecendo a importância e os benefícios para os sistemas de saúde e doentes das 

fortes aptidões de liderança dos enfermeiros, quando estes as possuem, o International 

Council of Nurses (ICN) criou o Programa de Liderança para a MudançaTM (PLM) com 

o objectivo de ajudar os enfermeiros a desenvolverem-se como líderes e gestores num 

ambiente de saúde em constante mudança. Este programa pretende melhorar a 

contribuição dos enfermeiros para os serviços de saúde, promovendo a qualidade dos 

cuidados, através de estratégias apropriadas e proactivas de liderança (Baumann, 2007).  

Em Portugal, a Ordem dos Enfermeiros (2010) admitindo os desafios com que a 

Enfermagem se tem vindo a deparar nas últimas décadas, desenvolve desde 2007 o 

PLMTM do ICN, procurando dotar os enfermeiros de ferramentas de trabalho em termos 

de liderança e gestão. 

Segundo O’Neil e Morjikian (2003) ao nível dos cuidados de saúde para desenvolver 

uma liderança bem-sucedida, as atuais e futuras lideranças em enfermagem necessitam 

de desenvolver um conjunto de habilidades, visão e coragem para enfrentar os desafios 

atuais dos sistemas de saúde. Devem ainda, possuir cinco competências chave como: (i) 

o autoconhecimento; (ii) a efetividade de comunicação interpessoal; (iii) a criatividade e 

capacidade para arriscar; (iv) o estilo de liderança inspirador; e (v) uma visão 

estratégica. A este nível, Kawamoto (1994) alude que os enfermeiros só conseguem 

exercer uma liderança eficaz, se compreenderem o processo de liderar, ou seja, o 

desenvolvimento das habilidades necessárias (entre elas, ressalta a comunicação, 

relacionamento interpessoal e tomada de decisão) e principalmente, da aplicação dessas 

habilidades na sua prática profissional. 

Já para Tappen (2005) os principais componentes da “verdadeira” liderança em 

enfermagem são: o conhecimento (de liderança, de enfermagem e o raciocínio crítico), o 

autoconhecimento (de si próprio), a capacidade de comunicação (que está no coração da 

liderança, segundo esta autora), a energia, a ação e a capacidade para atingir metas. 

Liderar não é uma tarefa fácil. Para além de todos os requisitos exigidos ao nível das 

competências para que se possa exercer uma liderança eficaz, no caso dos enfermeiros, 
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estudos (Cho et al., 2003; Clarke, 2003; Clarke e Aiken, 2003) indicam que o desafio é 

acrescido. Segundo o resultado desses estudos, os líderes de enfermagem continuam a 

ser desafiados por cargas de trabalho pesadas, recursos humanos escassos, horas extras, 

riscos de segurança, e ofertas muito limitadas de formação para que possam desenvolver 

as suas competências. No entanto, aos enfermeiros são reconhecidas fortes capacidades 

para liderar. Esta ideia é corroborada por um estudo de Dunham e Fisher (1990), onde 

são analisadas as excelentes características dos enfermeiros para exercer liderança. Os 

autores fazem uma descrição de características fundamentais que os enfermeiros 

apresentam, nomeadamente: competências administrativas, formação adequada, 

habilidades de negócio, experiência clínica e compreensão dos princípios da liderança.  

La Monica (1994) afirma que em qualquer momento uma determinada pessoa pode ser 

uma autoridade reconhecida e ter um conjunto de seguidores que contam com a 

experiência dessa pessoa para atingir os seus objectivos. Essa pessoa é assim 

considerada um líder. A autora sugere ainda que uma pessoa é um líder se prestar 

assistência aos outros. Portanto, um estudante de enfermagem é um líder para os 

pacientes, um enfermeiro é também um líder para os pacientes e um enfermeiro chefe é 

um líder para todos os membros da equipa de enfermagem. 

Ao abordarem a liderança em enfermagem, Pereira et al. (2008) referem a existência de 

vários tipos de poder, sendo que nas equipas de enfermagem é o enfermeiro chefe que 

detém o poder formal ou legítimo. Apesar disso, estes autores defendem que o chefe 

pode não ter as características necessárias, nem ser detentor de outros tipos de poder, 

para ser considerado um líder pelos membros da equipa. No entanto, o líder não é 

necessariamente aquele que é chefe, imposto pela hierarquia com um estatuto 

socioprofissional mais elevado. Para os autores, o líder deve emergir, ser aceite e 

reconhecido pela equipa, mas embora exista distinção entre os conceitos de liderança e 

chefia na enfermagem, por vezes, ou quase sempre, estas posições sobrepõem-se. 

Acrescentam ainda que, a liderança é desempenhada pelo (“entregue ao”) enfermeiro 

chefe que, de acordo com o desenho de funções, atua na área de gestão de cuidados, de 

gestão de recursos humanos e materiais. 

Dado que o enfermeiro chefe é o principal responsável pela tomada de decisões, não 

apenas relacionadas com o atendimento ao paciente, mas também pelas decisões que 
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vão influenciar o pessoal da equipa de enfermagem (Connelly et al., 2003) deve ser 

capaz de prever e se adaptar de forma proactiva nas organizações de saúde. Para isso, é 

fundamental que, como líder, desenvolva um conjunto de estratégias que possibilitem 

conciliar os objectivos organizacionais com os objectivos da sua equipa, com vista à 

melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados e ao desenvolvimento pessoal 

dos elementos da equipa de trabalho (Huston, 2008).  

Nesta perspectiva, será importante haver um grande investimento do líder nas relações 

interpessoais, tratando os enfermeiros da sua equipa de uma forma digna e respeitosa e 

fomentando o trabalho colaborativo (Pereira et al., 2008). Relacionalmente falando, 

cabe ao enfermeiro chefe, como líder, desempenhar um papel ativo na resolução de 

conflitos, quer entre enfermeiros quer entre os enfermeiros e os restantes grupos 

profissionais (Carapinheiro, 2005). 

Diversos estudos (Spence-Laschinger e Finegan 2005; Wesorick, 2004; Wilson et al., 

2004; Upenieks, 2003) têm mostrado que, os líderes de enfermagem eficazes são 

capazes de transformar ambientes promovendo: uma comunicação aberta, mais 

oportunidades educacionais e de formação, empowerment dos elementos da sua equipa, 

autonomia e responsabilidade compartilhada em processos decisórios que melhoram os 

resultados da equipa, refletindo-se no aumento da qualidade dos cuidados prestados. 

São instruídos, visionários, solidários e apoiam a equipa, dando respostas às suas 

preocupações. 

Outro papel apontado como de crucial importância, para uma liderança eficaz em 

enfermagem, é o controlo/gestão da componente emocional. Goleman (2000) defende 

que os líderes eficazes têm de ser emocionalmente inteligentes. Segundo este autor o 

que distingue o líder de alta performance do líder médio são as competências de 

inteligência emocional.  

Desta forma, Goleman et al. (2003) validaram um modelo composto por um bloco de 

cinco competências de inteligência emocional: (i) Autoconsciência – significa conhecer 

as próprias emoções, saber avaliá-las, ter confiança em si próprio; (ii) Autogestão – 

significa ter autocontrolo emocional, saber gerir as emoções; (iii) Automotivação – 

significa capacidade de se motivar a si mesmo; (iv) Consciência Social – significa 
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relacionar-se empaticamente, reconhecer as emoções dos outros; e (v) Gestão de 

Relacionamentos – significa gerir conflitos, trabalho em equipa, influência, liderança 

inspiradora. 

Na perspectiva de Goleman (2003) chefia não é domínio, mas sim a arte de persuadir os 

outros a trabalharem em prol do objectivo comum. Assim, cabe aos líderes o importante 

papel no desenvolvimento do potencial emocional próprio e dos seus seguidores. 

Segundo Moss (2005), as chefias de enfermagem devem assumir-se como verdadeiros 

líderes, com capacidade para criar, partilhar e servir de exemplo aos seus seguidores. 

Acrescenta também que os líderes de enfermagem com literacia emocional têm estas 

capacidades e inspiram os outros a caminharem no sentido de objectivos comuns. 

A relação dos diferentes papéis de liderança, desenvolvidos pelos enfermeiros líderes e 

os resultados obtidos no aumento da satisfação nos restantes enfermeiros, da 

produtividade, da qualidade dos cuidados prestados e no desenvolvimento 

pessoal/profissional de todos os elementos da equipa parecem destacar a importância da 

liderança na enfermagem.  

Os papéis de liderança ganharam forte notoriedade, sobretudo durante a década de 

oitenta e noventa daí encontrarmos na literatura uma variedade de papéis descritos. 

Felício et al. (2007) destacam os contributos de Mintzberg e Yukl, estudados por Reto e 

Lopes, e de Quinn e Rohrbaugh. 

Esta diversidade reflete diferentes modelos da liderança dos quais se destaca o Modelo 

dos Valores Contratantes - Competing Values Framework (CVF) inicialmente 

desenvolvido por Quinn e Rohrbaugh (1983) que, segundo Hooijberg et al. (1997), é 

um modelo diferenciado e privilegiado por ter por base várias teorias de liderança que 

contemplam o desempenho de vários papéis.  

Apresentamos e analisamos, no próximo ponto, o modelo dos papéis de liderança 

(CVF) de Quinn e seus colaboradores, uma vez que, foi o modelo teórico adoptado e 

que serviu de base para a realização do nosso trabalho de investigação.  

Embora identificar e escolher o modelo que melhor se aplica ao contexto de cada 

organização não seja tarefa fácil porque, para além de requerer um conhecimento 
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profundo do contexto (interno e externo) de cada estrutura organizacional, os modelos 

na área da gestão estão em constante evolução, optamos pelo CVF por ser um modelo 

multidimensional (assente em vários modelos), diferenciado e contrastante, que se 

adequa perfeitamente às dinâmicas complexas, características das organizações de 

saúde. 

2.4 Modelo Conceptual de Liderança – Modelo dos Valores Contrastantes 

Ao estudarem a eficácia organizacional Quinn e Rohrbaugh (1983) desenvolveram 

inicialmente o modelo dos valores contrastantes (Competing Values Framework - CVF).  

A partir dos seus estudos Quinn e Rohrbaugh (1983), utilizaram a técnica da escala 

multidimensional e chegaram então a um mapa cognitivo de dupla dimensão (eixo 

vertical e eixo horizontal) criando uma estrutura de quatro quadrantes, sendo que a cada 

quadrante associaram um dos quatro grandes modelos da teoria organizacional 

existentes na literatura da gestão, conforme a Figura 6.  

O eixo vertical contrasta o foco Flexibilidade/Mudança, ênfase comum do modelo das 

relações humanas (Mayo) e do modelo dos sistemas abertos (Katz e Kanhn, Lawrence e 

Lorsh, Mintsberg), com o foco Controlo/Estabilidade, ênfase comum do modelo dos 

objectivos racionais (Taylor) e o modelo do processo interno (Weber e Fayol).  

O eixo horizontal contrasta o foco Orientação Interna/Integração, ênfase comum do 

modelo das relações humanas e do modelo do processo interno, com o foco Orientação 

Externa/Diferenciação, ênfase comum do modelo dos sistemas abertos e do modelo dos 

objectivos racionais. 
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Figura 6 – Modelo dos Valores Contrastantes de Quinn e Rohrbaugh (1983) 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Quinn e Rohrbaugh (1983) 

No mesmo sentido, surgiu também a investigação sobre o que torna os gestores/líderes 

eficazes. Quinn e os seus colaboradores (Quinn, 1988; Quinn et al., 1990; Denison et 

al., 1995) adaptam então o modelo inicial ao líder e/ou gestor. Reúne uma extensa 

pesquisa sobre liderança, mudança e desempenho organizacional para ajudar os 

gestores/líderes a entender as complexidades e contradições da vida organizacional. 

Explica como os gestores/líderes podem desenvolver novas estratégias para 

promoverem a estruturação das organizações, resolvendo problemas diários, 

aprendendo assim a abraçar e transcender paradoxos. 

Assim ao nível dos gestores/líderes, a cada quadrante do modelo (CVF) estão 

associados dois papéis de liderança, perfazendo um total de oito papéis. A cada um 

destes papéis corresponde um conjunto de três competências específicas de liderança 

que, segundo os autores, devem ser requeridas por cada gestor consoante a situação, 

num total máximo de vinte e quatro competências (ver Apêndice III). Dispondo os 

papéis de liderança nos quadrantes do CVF, chega-se ao modelo da Figura 7. 
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Figura 7 – Modelo dos Valores Contrastantes: Papéis de Liderança 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Quinn et al. (1990) 

Segundo Denison et al. (1995) a papéis opostos associam-se conceitos de 

contraditoriedade, enquanto a papéis adjacentes se associam conceitos de similaridade. 

Para estes autores a análise dos papéis de liderança apresentados na figura 7 é 

extremamente importante, uma vez que a dinâmica e a complexidade comportamental 

são críticas na sobrevivência ao nível das organizações e a nível individual. 

Quinn et al. (1990) defendem que quando os profissionais gestores ocupam cargos de 

liderança, a sua atuação tem de ser eficaz em todos os papéis contrastantes. A sua 

compreensão não é suficiente, têm que ser capazes de os colocar em prática. Têm de ter 

as competências correspondentes que lhes permitam operar em cada um dos quatro 

quadrantes. Defendem ainda que, tudo isto só é possível se superarem três desafios: (i) 

reconhecerem tanto os valores como os pontos fracos de cada um dos quatro modelos; 

(ii) adquirirem e utilizarem as competências associadas a cada modelo; e (iii) 

integrarem com dinamismo as competências de cada modelo nas situações de gestão 

que enfrentem. 
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Ao longo da apresentação e análise do modelo (CVF) os termos gestão/liderança e 

gestor/líder acabam por se misturar. Como vimos no ponto 2.1 deste capítulo, Quinn 

não distingue gestão de liderança. O autor entende que ambas estão ligadas ao modelo 

(CVF). Yukl e Lepsinger (2005) sustentam que através do modelo de liderança flexível, 

as competências de gestão e de liderança devem ser integradas, considerando 

justificável aplicar o modelo de Quinn em ambas as situações. Também Felício (2007) 

refere que o CVF pode e tem vindo a ser aplicado, nos últimos 20 anos, tanto em 

contexto de avaliação de competências de liderança como de gestão.  

A este propósito, e recorrendo a conceitos de liderança transformacional e transacional 

Quinn (1988) cita Burns (1978) que, por sua vez, vê a liderança transformacional como 

o fim oposto à liderança transacional, sendo esta a que diz respeito aos gestores. No 

entanto, Quinn (1988) acaba por tomar a mesma posição de Bass (1985 citado por 

Quinn, 1988) que defende que a maioria dos líderes usa ambas, mas em diferentes 

momentos. Esta tomada de posição encontra-se representada no Quadro 3. 

Quadro 3 – Pressupostos de Liderança e de Gestão  

 Liderança Transacional Liderança Transformacional 

Modelos Objectivos 

Racionais 

Processos 

Internos 

Relações 

Humanas 

Sistemas 

Abertos 

Critérios de 

Eficácia 

Produtividade 

Benefícios 

Estabilidade 

Controlo 

Compromisso 

Valor dos RH 

Adaptabilidade 

Apoio externo 

Finalidade Resultados Estabilidade Compromisso Recursos externos 

Clima 

Organizacional 

Economia 

racional 

Hierárquico Orientado para a 

equipa 

Inovador e 

Flexível 

Estilo de 

Liderança 

Orientado para 

objectivos 

Cauteloso Suporte Correr riscos 

Papéis do Gestor 

Diretor  

Produtor 

Monitor;  

Coordenador 

Mentor 

Facilitador 

Inovador 

Broker 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Quinn (1988) e Quinn et al. (1990)  
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No trabalho onde procura desenvolver e adaptar um instrumento para observar, no 

contexto da realidade portuguesa, as competências de gestão, tendo por base o CVF, 

complementado pelo processo empírico que permitiu elaborar o questionário 

apresentado por Lopes e Felício (2005), (Felício et al. (2007) referenciam um conjunto 

de autores (Whetten e Cameron; Tett et al.; Cameron et al.) que argumentam a 

importância do CVF no contexto da gestão e liderança organizacional. 

Assim, ao fazerem a revisão de literatura de diferentes estudos, Whetten e Cameron 

identificaram que as competências expressas através do CVF são bastante congruentes 

com o leque de competências críticas de gestão existentes na literatura da área. Já Tett et 

al., tendo como ponto de partida 12 modelos da literatura identificados (entre 1951 e 

1993), propõem uma taxonomia específica de 53 competências de gestão cuja análise 

permite também verificar que encerra a quase totalidade das competências do modelo de 

Quinn. Ainda Cameron et al. argumentam que o CVF tem a vantagem de, reunindo as 

competências num modelo multidimensional, conjugar diferentes níveis de análise úteis 

quando se pretende criar valor, destacando a necessidade de congruência entre a 

dinâmica individual, a dinâmica organizacional e os diferentes tipos de outcomes 

associados à criação de valor. Destaca nesta grelha de leitura mais ampla, as tensões e 

contradições que enfrentam organizações e líderes enquanto navegam nos seus meios 

complexos e em constante mudança. 

Como referimos no ponto 1.2 deste trabalho, também Parreira et al. (2006) adaptaram à 

população portuguesa e ao contexto específico da saúde, o questionário de liderança de 

Quinn (1988) que tem por base o seu modelo (CVF). No seu estudo, os autores 

avaliaram as qualidades psicométricas do instrumento, utilizando uma amostra de 250 

enfermeiros, chegando à conclusão que a versão adaptada apresenta boas propriedades 

psicométricas.  

Apresentamos de seguida as conclusões de alguns estudos relativos a avaliações de 

competências e estilos de liderança, onde os autores utilizaram como instrumentos de 

avaliação, questionários construídos com base no CVF. 

Numa investigação de cariz académico, Rodrigues (2007) estudou igualmente as 

competências de liderança nos profissionais coordenadores das Tecnologias da Saúde 
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num hospital português, utilizando para o efeito o questionário liderança Quinn (1988), 

adaptado para a população portuguesa por Parreira et al. (2006). A autora aplicou o 

questionário a uma amostra de 109 indivíduos dos quais 19 eram coordenadores e os 

restantes colaboradores. Os resultados demonstraram que nenhum coordenador se 

enquadrava neste modelo e que o conceito de liderança eficaz diverge de coordenador 

para coordenador e de equipa para equipa. Verificou-se ainda, pela análise dos 

resultados que os colaboradores não reconhecem capacidades de liderança aos seus 

coordenadores. Segundo o autor a impossibilidade de associar quaisquer coordenadores 

ao modelo de Quinn, prendeu-se seguramente com o baixo nível de desenvolvimento de 

liderança nestas profissões das Tecnologias da Saúde. 

Com o objectivo de avaliar o estilo de liderança dos Técnicos de Diagnóstico e 

Terapêutica (TDT) num hospital da zona de Lisboa, Martins (2007) utilizou o mesmo 

instrumento do estudo anterior numa amostra de 141 TDT. Concluiu a existência de 

lideranças reais pouco afirmativas por parte dos coordenadores dos serviços, em todas 

as profissões dos TDT. Segundo as conclusões, por um lado verifica-se um equilíbrio 

entre todos os papéis, por outro não se observa um estilo próprio de liderança. Os TDT 

consideram o seu coordenador mais como um dos seus pares que como um líder. 

Picchiai (2008), na sua pesquisa sobre a percepção dos 26 gestores de um hospital 

público no Brasil acerca das suas competências de gestão, utilizando um questionário 

baseado no CVF de Quinn, concluiu que a autopercepção dos respondentes apontou 

para uma preponderância dos modelos de gestão de recursos humanos e de sistemas 

abertos. Os modelos de processos internos e de metas racionais são menos percebidos e 

praticados no seu todo. Os papéis de gestão mais valorizados pelos gestores do hospital, 

na percepção deles enquanto respondentes, são os de inovador e mentor, enquanto os 

papéis de coordenador, monitor e negociador (broker) são menos praticados e 

percebidos. As competências de gestão menos percebidas e valorizadas pelos gestores 

são o fomento de um trabalho produtivo, o desenvolvimento e comunicação de uma 

visão, a análise das informações com pensamento crítico e a coordenação de projetos.  

No estudo de Ribeiro (2009), onde este analisou, segundo um instrumento assente no 

CVF de Quinn, as competências de liderança em três grupos profissionais da área da 

saúde (Enfermeiros, Médicos e Administrativos), verificou-se que no grupo dos 
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administrativos e dos enfermeiros, a imagem que o elemento de chefia tem sobre a sua 

capacidade de liderança é muito semelhante à imagem que os seus colaboradores têm. 

No entanto, no grupo profissional dos médicos já se notou uma clara diferença entre a 

imagem que a coordenadora clínica tem relativamente à sua capacidade de liderança e a 

capacidade que é reconhecida pelos médicos que pertencem à sua equipa de trabalho.  

Dias e Paiva (2009) elaboraram um estudo onde descreveram e analisaram como varia a 

configuração das competências profissionais e de gestão de estudantes de enfermagem, 

antes e depois de frequentarem duas disciplinas de Gestão no Curso de Enfermagem de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada brasileira. Fizeram parte da amostra 

57 alunos que responderam a um questionário baseado no CFV de Quinn. Resumindo, 

os dados analisados revelam que, em termos de competências de gestão, as disciplinas 

de gestão do curso de enfermagem na IES influenciaram significativamente a percepção 

dos alunos, valorizando os papéis de inovador, monitor, negociador (broker), facilitador 

e produtor, contribuindo para uma formação baseada na flexibilidade. Já em relação ao 

campo de controlo, o papel de monitor merece destaque, uma vez que a formação dos 

alunos para os papéis de coordenador e diretor apresentam falhas na percepção do seu 

desenvolvimento. Em relação à flexibilidade, o papel de mentor, apresenta níveis de 

percepção baixos mesmo após a frequência das disciplinas de gestão do curso de 

enfermagem, por parte dos alunos.  

Morais (2010) na sua investigação sobre liderança e estratégia em contexto de inovação 

nas organizações de saúde, procurou descrever e compreender como a estratégia 

influencia a liderança e como esta por sua vez interage nos processos de inovação e 

mudança, utilizando uma amostra de 165 elementos, entre eles administradores, 

diretores de serviço/departamento, enfermeiros chefe e técnicos coordenadores. Para a 

avaliação da liderança foi utilizado um questionário baseado no CVF de Quinn, tendo o 

autor chegado à conclusão que os líderes exercem habitualmente a autoridade formal 

pela via da circular normativa. Não são pares (nem primi inter-pares), colocam-se por 

vezes numa posição de superioridade, quando o mais adequado seria a relação de 

parceria, cooperação e procura de consensos, com todos os colaboradores, a fim de 

serem eles os verdadeiros protagonistas e facilitadores da mudança e das inovações. 
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Nos seus estudos, Melo (2011) analisou a percepção de 690 enfermeiros sobre o 

desempenho dos papéis de liderança dos enfermeiros chefe e a relação desta com as 

variáveis sociodemográficas, com recurso à Escala de Liderança de Quinn. A autora 

concluiu que o perfil de liderança percepcionado pelos liderados destaca os papéis de 

produtor e diretor, com uma configuração deslocada para o foco do controlo. O papel de 

facilitador foi percepcionado com menor ênfase, significando que os dirigentes tendem 

a focalizar-se nos papéis relacionados com o controlo dos processos e com a 

produtividade, ao invés dos papéis relacionados com as relações humanas. 

Relativamente à percepção da liderança em função das variáveis sociodemográficas, a 

autora verificou que existia uma relação positiva da idade dos enfermeiros, da 

experiência profissional e da categoria profissional com o desempenho dos papéis de 

liderança, denotando uma maior valorização das competências dos enfermeiros chefes. 
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 PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO  
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CAPÍTULO 3. PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO 

Depois de enquadrarmos teoricamente o tema do nosso trabalho, o que nos permitiu 

aumentar a compreensão acerca do fenómeno em estudo pela investigação já produzida 

até ao momento, cabe-nos estabelecer agora a interação entre a teoria e a investigação 

que suporta todo o processo científico que apresentamos neste capítulo. Após expormos 

os objectivos do estudo, descrevemos de forma fundamentada toda a metodologia 

utilizada, bem como procedemos à apresentação e análise dos dados obtidos. 

3.1 Objectivos do Estudo 

Com esta dissertação pretendemos estudar as competências de liderança percebidas 

pelas chefias de enfermagem e seus subordinados, num processo de auto e 

heteroavaliação respectivamente. 

Considerando os pressupostos apresentados no enquadramento teórico do nosso estudo, 

definimos os seguintes objectivos de investigação: 

Objectivo Geral: 

 Analisar as competências de liderança nas chefias da Enfermagem.  

Objectivos Específicos:  

 Analisar as características psicométricas da Escala de Liderança de Quinn. 

 Caracterizar sócio demograficamente a amostra em estudo. 

 Avaliar a percepção dos enfermeiros chefe, face às suas competências de 

liderança. 

 Avaliar a percepção dos enfermeiros subordinados, face às competências de 

liderança dos seus chefes.  

 Comparar as perspectivas dos diferentes grupos, face às competências de 

liderança percebidas. 
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 Analisar a percepção das competências de liderança em função das variáveis 

sociodemográficas. 

3.2 Metodologia 

De acordo com Barañano (2004) a metodologia é a base fundamental, constitui, 

portanto, o pilar do processo de investigação, que encaminha o investigador no trabalho 

a ser desenvolvido.  

Partindo da perspectiva de Barañano (2004), apresentamos a seguir a metodologia a 

utilizar, conscientes de que, tal como refere Lessard-Hebért et al. (1994, p.77-78), “a 

validade interna de um trabalho é reforçada quando o investigador tem a preocupação 

de descrever a sua metodologia, a fundamentação das escolhas, a explicitação das suas 

fontes e dos métodos utilizados”. 

De um modo geral, Vilelas (2009) considera que os estudos de investigação podem ser 

categorizados quanto:  

(i) Ao modo de abordagem; 

(ii) Ao objectivo geral;  

(iii) Aos procedimentos técnicos. 

Relativamente ao modo de abordagem optamos por uma abordagem do tipo 

quantitativa, já que neste tipo de método, e tal como considera Vilelas (2009), nos 

estudos quantitativos é possível traduzir em números as opiniões e as informações para, 

em seguida, poderem ser classificadas e analisadas, ou seja, este método visa a 

apresentação e manipulação numérica de observações com vista à descrição e à 

explicação do fenómeno sobre o qual recaem as observações. 

Tendo em conta o objectivo geral do trabalho, recorremos a um estudo de carácter 

descritivo, correlacional e transversal, uma vez que se pretende fornecer uma descrição 

dos dados relativos às variáveis em estudo, bem como comparar os dados de dois 
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grupos distintos relativamente às autopercepções, apenas num determinado momento no 

tempo. 

Para Vilelas (2009) os estudos descritivos procuram conhecer as características de 

determinada população/fenómeno, ou estabelecer relações entre as variáveis. É aquele 

que ambiciona apenas obter parâmetros (proporções, frequências, médias, etc.) inerentes 

ao estudo de uma população e não necessita de formular hipóteses pois trata-se apenas 

de uma “fotografia” da situação. Deles nascem as hipóteses que poderão ser formuladas 

em estudos correlacionais. 

No que refere aos estudos correlacionais, o objectivo central é encontrar e avaliar a 

intensidade de relações entre varáveis, sem manipulação e sem pretensões de 

causalidade (Almeida e Freire; Anderson; Meltzoff referidos por Coutinho, 2011). 

Um estudo é transversal (cross sectional) se compara grupos diferentes num mesmo 

momento temporal. Os planos transversais são, de entre os estudos descritivos os mais 

utilizados em investigação social por economizarem tempo, dinheiro e recursos 

humanos (Moore referenciado por Coutinho, 2011). 

Tendo em conta os procedimentos técnicos, utilizamos os estudos bibliográficos e o 

inquérito por questionário. Os estudos bibliográficos são elaborados a partir de revisões 

ou pesquisas bibliográficas de material já publicado, constituído principalmente por 

livros, revistas, jornais, artigos de periódicos e, atualmente, de material disponibilizado 

na internet (Vilelas, 2009). Para Coutinho (2011) a revisão bibliográfica consiste na 

identificação, localização e análise de documentos que tenham informação relacionada 

com o tema de uma investigação. O seu objectivo é o de situar o estudo no contexto e, 

com isso, estabelecer um vínculo entre o conhecimento existente sobre o tema e o 

problema que se pretende investigar. O inquérito por questionário é do tipo 

autoadministrado, a partir do qual a informação é obtida inquirindo os sujeitos, o que, 

no caso de certas variáveis pessoais como sejam percepções, atitudes, comportamentos 

ou valores podem transformar o questionário numa espécie de “self report” (Moore 

referido por Coutinho, 2011). 
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3.3 População, Amostra e Contexto do Estudo 

A população é o conjunto de todos os indivíduos ou objetos com alguma característica 

definidora comum. É necessário especificar a população a fim de indicar quais as 

características que os sujeitos devem possuir (Polit et al., 2004). 

Assim, a população do nosso estudo são os enfermeiros chefes que exercem funções de 

gestão de equipas de enfermagem (com um mínimo de 10 enfermeiros por equipa - 

critério de inclusão) nos serviços do Centro Hospitalar do Porto, EPE (há mais de 6 

meses no mesmo serviço – critério de inclusão) e todos os restantes enfermeiros que 

exercem funções ao nível da prestação de cuidados de saúde e que integram essas 

mesmas equipas (há mais de 6 meses no mesmo serviço – critério de inclusão).  

Da população emergiu a amostra estudada, pela resposta voluntária ao inquérito 

aplicado. Dos 867 enfermeiros (População/Universo) que preenchiam os critérios de 

inclusão na amostra, responderam ao inquérito 248 sujeitos, traduzindo uma taxa total 

de resposta de 28,60%. Relativamente à autoavaliação por parte dos enfermeiros chefe 

obtivemos uma taxa de resposta de 66,67% (26 sujeitos), já no que diz respeito à 

heteroavaliação por parte dos enfermeiros subordinados a taxa de resposta foi de 

26,81% (222 sujeitos).  

O contexto do nosso estudo recaiu sobre o Centro Hospitalar do Porto (CHP), EPE, 

criado pelo Decreto-Lei nº 326/2007, de 28 de Setembro por fusão do Hospital Geral de 

Santo António, EPE, com o Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia e o 

Hospital Central Especializado em Saúde da Mulher e da Criança Maternidade Júlio 

Dinis. Mais tarde o Decreto-Lei nº 30/2011, de 2 de Março de 2011 altera CHP, EPE 

por fusão deste com o Hospital de Joaquim Urbano, Especializado em Doenças 

Infecciosas e Pulmonares. Por razões de natureza técnica, que se prende com gestão de 

recursos físicos, em Março de 2012 o Hospital Maria Pia é integrado nas instalações do 

Hospital Geral de Santo António. 

Tendo em conta o exposto no parágrafo anterior, o CHP, EPE tem atualmente como 

prestadores associados, o Hospital Geral de Santo António, o Hospital Maria Pia, a 
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Maternidade Júlio Dinis e o Hospital de Joaquim Urbano. Estas quatro unidades 

hospitalares constituem o nosso contexto do estudo. 

3.4 Variáveis do Estudo 

Polit et al. (2004) afirmam que variável é qualquer qualidade de uma pessoa, grupo ou 

situação, que varia ou assume diferentes valores que são, geralmente, valores 

numéricos. 

As variáveis são classificadas em dependentes e independentes. A variável dependente é 

aquela que se pretende explicar ou descobrir e que é influenciada ou afectada pelas 

variáveis independentes (Fortin M., 1999). Existem ainda as variáveis atributo que 

ajudam a caracterizar as amostras. 

Neste estudo as variáveis dependentes são as competências de liderança percepcionadas 

pelos enfermeiros chefe e enfermeiros subordinados.  

Como variáveis independentes, selecionamos a idade, o género, categoria profissional, 

tempo de exercício profissional, tempo de exercício profissional no atual serviço. 

As variáveis atributo são o estado civil, o serviço onde exerce funções e a formação 

complementar para os sujeitos que integram amostra. 

3.5 Questões de Investigação/Hipóteses 

Com vista a dar resposta aos objectivos definidos para o nosso trabalho e tendo em 

conta a revisão da literatura efectuada, elaboramos as seguintes questões de 

investigação/hipóteses: 

 Qual a percepção dos enfermeiros chefe face às suas competências de liderança? 

 Qual a percepção dos enfermeiros subordinados face às competências de 

liderança dos enfermeiros chefe? 
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 Existem diferenças entre os grupos face às competências de liderança 

percebidas? 

 Existem diferenças na percepção das competências de liderança em função das 

variáveis sociodemográficas? 

Das questões formuladas com vista a dar resposta aos objectivos do estudo, emergem 

duas hipóteses de investigação: 

 Hipótese 1 (H1) – Existem diferenças estatisticamente significativas nas 

percepções dos diferentes grupos face às competências de liderança. 

 Hipótese 2 (H2) – Existem diferenças estatisticamente significativas nas 

percepções dos diferentes grupos face às competências de liderança, em função 

das variáveis sociodemográficas. 

3.6 Instrumentos de Recolha de Dados e Procedimento 

Neste estudo recorremos a um inquérito por questionário como instrumento de colheita 

de dados, visto ser aquele que julgamos melhor adaptado às características do estudo, 

população, objectivos e recursos disponíveis.  

O inquérito é constituído por duas partes. Uma primeira parte constituída por um 

questionário com perguntas relativas a dados sociodemográficos e uma segunda parte 

constituída por outro questionário com uma Escala de Avaliação de Competências de 

Liderança (Quinn, 1988), adaptada para a população portuguesa no contexto específico 

da saúde por Parreira et al. (2006). 

A escala é composta por 32 questões fechadas organizadas segundo os critérios das 

escalas tipo Likert com 7 opções de resposta (variando entre “quase nunca” a “quase 

sempre”) que avaliam competências de liderança, distribuídas por 8 papéis: “Mentor”, 

“Facilitador”, “Broker”, “Inovador”, “Monitor”, “Coordenador”, “Diretor” e 

“Produtor”. Este instrumento permitiu-nos avaliar as competências de liderança 

percebidas pelos enfermeiros chefe e seus subordinados, através de um processo de auto 

e heteroavaliação, respectivamente.   
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Assim, na fase inicial começámos por proceder ao pedido de autorização ao autor do 

instrumento de colheita de dados para a sua aplicação neste estudo (Anexo I). 

A abordagem dos inquiridos dentro da instituição hospitalar foi realizada após 

deferimento positivo da parte do Conselho de Administração (CA) do Centro Hospitalar 

do Porto, EPE (Anexo II). Todos os procedimentos efectuados foram regidos pelas 

regras de confidencialidade e discrição de cariz ético e deontológico. Foi também 

assegurada a disponibilidade de cedência dos resultados, após a conclusão do estudo. 

Depois de obtida a autorização institucional, contactámos pessoalmente com os 

enfermeiros chefe das unidades incluídas no estudo, no sentido de os informar dos 

objectivos do estudo, da importância da sua participação e colaboração na motivação da 

equipa de enfermagem para o preenchimento do respectivo inquérito. 

O inquérito em formato electrónico esteve à disposição, online, para aplicação, no 

período entre 2 de Maio 2012 e 2 de Julho de 2012, em duas versões distintas, uma 

direcionada aos enfermeiros chefe (Anexo III) e outra para os enfermeiros subordinados 

(Anexo IV) 

Depois da colheita de dados, procedemos à sua organização e análise. Para tal, 

construímos uma base de dados informatizada, no programa Statistical Package for the 

Social Sciences – IBM
®

 SPSS
®

 for Windows, versão 20.0. 
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CAPÍTULO 4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Inicialmente, com vista a descrever e a caracterizar a amostra em estudo, foi feita uma 

análise descritiva dos dados em função da natureza das variáveis. Calcularam-se as 

seguintes medidas: frequências absolutas (número de casos válidos – N.º); frequências 

relativas (percentagem de casos válidos - %); estatísticas descritivas de tendência 

central (média, mediana e moda); de dispersão (desvio padrão); e ainda, os valores 

extremos (mínimo e máximo). 

Numa segunda fase, procedemos ao estudo psicométrico da Escala de Liderança de 

Quinn (1988) tendo em conta a amostra em estudo. Primeiramente apresentamos o 

estudo descritivo da escala (valores mínimos, máximos, medianas, médias e desvios de 

padrão). De seguida analisamos a validade do instrumento através do estudo da validade 

do constructo, das correlações bicaudais de r Pearson (inter-itens e itens/factores com e 

sem sobreposição) e da análise factorial por cada dimensão (papéis de liderança) da 

escala. Avaliamos ainda a fidelidade do instrumento através da análise da consistência 

interna, calculando o Alfa de Cronbach (α) e o coeficiente de bipartição de Split-half. 

Por fim, para testar as hipóteses em estudo, procedemos à comparação de grupos 

independentes, ou não relacionados, verificando a normalidade das distribuições dos 

valores de cada uma das 8 dimensões da escala de liderança. Esta foi realizada 

recorrendo aos testes não paramétricos de Shapiro Wilk e Kolmogorov-Smirnov com a 

correção de Lilliefors.  

Os resultados indicam que para alguns casos não se verifica a normalidade das 

distribuições (p < 0.05), no entanto, decidimos utilizar os testes paramétrico t-Student 

para 2 amostras independentes e ANOVA – Análise de Variância a 1 factor fixo, porque 

e tal com defendem (Pestana e Gageiro, 2008): 

i. a maioria dos grupos a comparação possuiu dimensão superior a 30 indivíduos 

(amostra grande); 
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ii. os valores da simetria (Skewness) e da curtose (Kurtosis) situam-se entre - 0.5 e 

0.5, isto é, não se rejeita a respectiva simetria e curtose das distribuições; 

iii. a ANOVA é um teste bastante resistente a enviesamentos das distribuições, 

nomeadamente da normalidade; 

iv. todas as diferenças estatisticamente significativas, foram confirmadas através 

dos testes não paramétricos equivalentes, nomeadamente o teste  de Mann-

Whitney (2 grupos a comparação) e Kruskal-Wallis (3 ou mais grupos a 

comparação. 

Nos casos em que se verifica a existência de diferenças estatisticamente significativas, 

procedemos à sua identificação por comparação par-a-par, aplicando o teste de 

comparações múltiplas Post-Hoc de Tuckey HSD.  

Todos os testes foram aplicados com um grau de confiança de 95 %, excepto quando 

devidamente assinalado. 

4.1 Caracterização dos Participantes 

Atendendo à análise das variáveis sociodemográficas, verificamos pela observação da 

Tabela 1, que a larga maioria dos enfermeiros da amostra é do sexo feminino 79.8 %, 

sendo 20.2% do sexo masculino.  

Em relação à idade (ver Tabela 1), aproximadamente três quartos têm 40 ou menos anos 

de idade, sendo que 43.1 % têm 30 ou menos anos de idade.  

No que refere à variável estado civil (ver Tabela 1), mais de metade encontra-se 

casado(a) ou vive em união de facto (52.8 %) e cerca de 42 % encontra-se solteiro(a).  
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Tabela 1: Distribuição dos enfermeiros da amostra segundo as variáveis género, 

idade e estado civil 

  Frequências 
Características Sociodemográficas N % 

Género (n=248)     

Feminino 198 79,8% 

Masculino 50 20,2% 

Idade (n=248)     

21 - 30 anos 107 43,1% 

31 - 40 anos 81 32,7% 

41 - 50 anos 39 15,7% 

51 - 60 anos 21 8,5% 

Estado civil (n=248)     

Casado/União de facto 131 52,8% 

Solteiro 103 41,5% 

Divorciado 12 4,8% 

Viúvo 2 0,8% 

 

Atendendo à Tabela 2, relativamente às habilitações literárias, a mais frequente entre os 

enfermeiros da amostra é a Licenciatura (71.8 %), 19.8 % têm Pós-graduação e apenas 

8.5 % possuem o grau de Mestre.  

Por fim, relativamente à formação complementar (ver Tabela 2), verifica-se que mais de 

metade dos enfermeiros que fazem parte da amostra deste estudo não possui qualquer 

tipo de formação complementar (54.8%), 24.2 % realizaram o Curso(s) de 

Especialização/CESE e 14.9 % fizeram o Curso(s) de Pós-Licenciatura. 
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Tabela 2: Distribuição dos enfermeiros da amostra segundo as variáveis 

habilitações literárias e formação complementar 

  Frequências 
Características Sociodemográficas N % 

Habilitações Literárias (n=248)     

Licenciatura 178 71,8% 

Pós-graduação 49 19,8% 

Mestrado 21 8,5% 

Formação Complementar (n=248)     

Nenhuma 136 54,8% 

Curso(s) de Especialização (CE)/CESE 60 24,2% 

Curso(s) de Pós-Licenciatura 37 14,9% 

CE/CESE e Curso(s) de   Pós-Licenciatura 9 3,6% 

Outra(s) Licenciatura(s) 4 1,6% 

CE/CESE e Outra(s) Licenciatura(s) 1 0,4% 

Curso(s) de Pós-Licenciatura, Nenhuma 1 0,4% 

 

Quanto à categoria profissional, podemos verificar na Tabela 3 que aproximadamente 

metade possui a categoria profissional de Enfermeiro (53.2 %), 25.4 % Enfermeiro 

Graduado, 10.9 % Enfermeiro Especialista e 10,5 % Enfermeiro Chefe.  

No que diz respeito ao tempo de exercício profissional (ver Tabela 3), cerca de 56 % 

trabalha há 10 ou menos anos como profissional de Enfermagem, 26.6 % apresenta um 

tempo de exercício profissional que varia entre 11 e 20 anos e apenas 17.7 % é 

enfermeiro há mais de 20 anos.  

Em relação ao tempo de exercício profissional no atual serviço (ver Tabela 3), 46.4 % 

trabalham há 5 ou menos anos, 29.8 % entre 6 a 10 anos e 22.2 % entre 11 a 20 anos. 

Apenas 1.6% trabalha no atual serviço há mais de 20 anos.  
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Tabela 3: Distribuição dos enfermeiros da amostra segundo as variáveis categoria 

profissional, tempo de exercício profissional e tempo de exercício no serviço atual  

  Frequências 

Características Sociodemográficas N % 

Categoria Profissional (n=248)     

Enfermeiro 132 53,2% 

Enfermeiro Graduado 63 25,4% 

Enfermeiro Especialista 27 10,9% 

Enfermeiro Chefe 26 10,5% 

Tempo de Exercício Profissional (n=248)     

0 - 5 anos 68 27,4% 

6 - 10 anos 70 28,2% 

11 - 20 anos 66 26,6% 

21 - 30 anos 30 12,1% 

> 30 anos 14 5,6% 

Tempo de exercício no atual serviço: (n=248)     

0-5 anos 115 46,4% 

6-10 anos 74 29,8% 

11-20 anos 55 22,2% 

21-30 anos 1 0,4% 

> 30 anos 3 1,2% 

4.2 Estudo Psicométrico da Escala de Liderança de Quinn 

Estudo Descritivo da Escala 

Na tabela 4 podemos verificar as principais estatísticas relativas ao estudo descritivo da 

escala de liderança de Quinn. De um modo geral, verifica-se uma heterogeneidade nas 

respostas obtidas, uma vez que se encontram respostas em todos os pontos da escala, 

para todos os 32 itens que a compõem.  
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Tabela 4: Valores da estatística descritiva (itens ordenados por ordem crescente 

dos valores médios) 

    Estatísticas Descritivas 

Itens N Mín. Máx. Md. Me. Dp 

17. Trabalha com informação técnica 248 1 7 5,0 5,22 1,37 

18. Tem acesso a pessoas de níveis mais elevados dentro da 

organização 248 1 7 5,0 5,22 1,25 

2. Promove a continuidade das operações diárias da unidade 248 1 7 5,0 5,02 1,31 

20. Trata as pessoas de modo delicado e cuidado 248 1 7 5,0 4,99 1,76 

12. Assegura que todos saibam os objectivos da unidade 248 1 7 5,0 4,94 1,46 

23. Impulsiona a unidade para o cumprimento dos seus 

objectivos 248 1 7 5,0 4,92 1,44 

16. Demonstra empatia e preocupação na relação com os 

subordinados 248 1 7 5,0 4,89 1,62 

21. Mantém as rédeas do que se passa na unidade 248 1 7 5,0 4,86 1,48 

5. Mantém na unidade uma orientação para os resultados 248 1 7 5,0 4,83 1,41 

11. Encoraja a tomada de decisão participativa 248 1 7 5,0 4,81 1,61 

7. Define áreas de responsabilidade para os subordinados 248 1 7 5,0 4,8 1,50 

8. Ouve os problemas pessoais dos subordinados 248 1 7 5,0 4,8 1,70 

19. Clarifica objectivos da unidade de trabalho 248 1 7 5,0 4,8 1,40 

15. Verifica se são cumpridos os objectivos estabelecidos 248 1 7 5,0 4,79 1,42 

29. Preocupa-se com as necessidades dos subordinados 248 1 7 5,0 4,79 1,72 

4. Revê cuidadosa e detalhadamente toda a informação 

disponível 248 1 7 5,0 4,78 1,33 

6. Facilita a construção de consensos no trabalho da unidade 248 1 7 5,0 4,77 1,44 

25. Procura inovações e melhorias potenciais 248 1 7 5,0 4,77 1,51 

28. Traz à unidade uma sensação de ordem 248 1 7 5,0 4,77 1,58 

26. Clarifica prioridades e direções 248 1 7 5,0 4,75 1,45 

10. Utiliza/experimenta conceitos e procedimentos novos 248 1 7 5,0 4,74 1,49 

9. Minimiza rupturas no fluxo de trabalho 248 1 7 5,0 4,73 1,47 

30. Realça a obtenção das propostas previstas 248 1 7 5,0 4,68 1,34 

24. Encoraja os subordinados a partilhar ideias em grupo 248 1 7 5,0 4,65 1,60 

32. Analisa planos e projetos 248 1 7 5,0 4,6 1,39 

27. Apresenta aos superiores hierárquicos ideias convincentes 248 1 7 5,0 4,53 1,41 

22. Resolve problemas com criatividade 248 1 7 5,0 4,44 1,53 

13. Influência decisões tomadas em níveis superiores 248 1 7 4,0 4,33 1,36 

14. Compara registos e relatórios na procura de discrepâncias 248 1 7 4,0 4,28 1,46 

31. Cria uma equipa de trabalho com grupos 248 1 7 4,0 4,27 1,60 

3. Exerce influências nos níveis mais altos da organização 248 1 7 4,0 4,24 1,52 

1. Propõe ideias criativas 248 1 7 4,0 4,21 1,44 

Mín. = valor mínimo; Máx. = valor máximo; Md. = Mediana;     = Média; Dp. = Desvio padrão 
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Pela análise da tabela acima descrita (Tabela 4), podemos confirmar que os valores 

médios se situam acima da média da escala, variando entre 5.22 e 4.21, indicando um 

reconhecimento global das competências de liderança. Quanto ao desvio padrão, varia 

entre 1.25 e 1.76, indicando uma dispersão assinalável, e logo, um bom poder 

discriminativo. 

Os itens que apresentaram valores médios mais elevados são o 17 (“Trabalha com 

informação técnica”), o 18 (“Tem acesso a pessoas de níveis mais elevados dentro da 

organização”) com valores médios de 5.22 e o 2 (“Promove a continuidade das 

operações diárias da unidade”) com valor médio de 5.02. Por outro lado, os itens que 

apresentaram valores médios mais baixos são o 1 (“Propõe ideias criativas”) e o 3 

(“Exerce influências nos níveis mais altos da organização”) com valores médios de 

4.21 e 4.24 respectivamente. 

 

Validade do Constructo 

Segundo Paschoal, referenciado por Vilelas (2009), a validade do constructo assegura 

que os itens de um instrumento representam adequadamente o que está a ser medido, 

examinando em que extensão o assunto de interesse (constructo) é abordado pelos itens 

e dimensões desse mesmo instrumento.  

A validade do constructo foi avaliada a partir do coeficiente de correlação r de Pearson 

bicaudal entre os itens e as dimensões da escala com e sem sobreposição (corrigido para 

justaposição – alfa if item deleted), das correlações entre as dimensões (r de Pearson 

bicaudal) e da análise factorial em componentes principais com rotação Varimax. 

 

Estudo Correlacional 

Nas Tabelas abaixo (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) apresentam-se os coeficientes de 

correlação de r Pearson (bicaudais) com sobreposição, inter-itens e itens com dimensão 

a que pertencem. Globalmente constata-se que as correlações são moderadas a fortes, 

apresentando valores mais elevados relativamente à dimensão (papel de liderança) a que 
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conceptualmente pertencem, indicando uma homogeneidade de conteúdo dos itens 

dentro de cada dimensão. Perante estes resultados, podemos afirmar que o conjunto de 

itens da escala define assim um constructo que vai de encontro ao modelo teórico que 

lhe deu origem (CVF). 

Tabela 5: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(“Facilitador”) 

 
Factor 

“Facilitador” 
Item_6  Item_11 Item_24 Item_31 

Item_6 .869
** 1 .769

** .744
** .423

** 

Item_11 .890
** .769

** 1 .790
** .422

** 

Item_24 .898
** .744

** .790
** 1 .473

** 

Item_31 .696
** .423

** .422
** .473

** 1 

    ** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 

Tabela 6: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(“Mentor”) 

 
Factor 

“Mentor” 
Item_8  Item_16 Item_20 Item_29 

Item_8 .913
** 1 .837

** .676
** .841

** 

Item_16 .935
** .837

** 1 .748
** .854

** 

Item_20 .876
** .676

** .748
** 1 .779

** 

Item_29 .947
** .841

** .854
** .779

** 1 

    ** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 

Tabela 7: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(Inovador) 

 
Factor 

“Inovador” 
Item_1  Item_10 Item_22 Item_25 

Item_1 .856
** 1 .680

** .698
** .709

** 

Item_10 .905
** .680

** 1 .765
** .804

** 

Item_22 .909
** .698

** .765
** 1 .797

** 

Item_25 .922
** .709

** .804
** .797

** 1 

    ** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 
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Tabela 8: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(“Broker”) 

 
Factor 

“Broker” 
Item_3  Item_13 Item_18 Item_27 

Item_3 .856
** 1 .674

** .606
** .556

** 

Item_13 .880
** .674

** 1 .552
** .722

** 

Item_18 .781
** .606

** .552
** 1 .504

** 

Item_27 .832
** .556

** .722
** .504

** 1 

    ** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 

Tabela 9: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(“Produtor”) 

 
Factor 

“Produtor” 
Item_5  Item_15 Item_23 Item_30 

Item_5 .879
** 1 .641

** .773
** .721

** 

Item_15 .860
** .641

** 1 .719
** .705

** 

Item_23 .925
** .773

** .719
** 1 .802

** 

Item_30 .902
** .721

** .705
** .802

** 1 

    ** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 

Tabela 10: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(“Diretor”) 

 
Factor 

“Diretor” 
Item_7  Item_12 Item_19 Item_26 

Item_7 .824
** 1 .611

** .653
** .627

** 

Item_12 .900
** .611

** 1 .803
** .764

** 

Item_19 .910
** .653

** .803
** 1 .762

** 

Item_26 .894
** .627

** .764
** .762

** 1 

    ** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 
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Tabela 11: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(“Coordenador”) 

 
Factor 

“Coordenador” 
Item_2  Item_9 Item_21 Item_28 

Item_2 .813
** 1 .582

** .540
** .702

** 

Item_9 .841
** .582

** 1 .621
** .672

** 

Item_21 .853
** .540

** .621
** 1 .743

** 

Item_28 .916
** .702

** .672
** .743

** 1 

** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 

Tabela 12: Coeficientes de correlação r de Pearson inter-itens e itens/factor 

(“Monitor”) 

 
Factor 

“Monitor” 
Item_4  Item_14 Item_17 Item_32 

Item_4 .823
** 1 .571

** .656
** .598

** 

Item_14 .845
** .571

** 1 .575
** .708

** 

Item_17 .855
** .656

** .575
** 1 .690

** 

Item_32 .881
** .598

** .708
** .690

** 1 

    ** Segundo o coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (p < 0.01) 

A validade convergente discriminante dos itens com as dimensões a que pertencem está 

representada na Tabela 13. Da observação desta tabela, verifica-se que o índice de 

discriminação dos itens e a magnitude da correlação com a dimensão a que pertencem 

(valores a negrito representam os valores das correlações corrigidas – Alpha if item 

deleted) apresentam valores elevados, indicando que cada item se correlaciona mais 

fortemente com a dimensão a que pertence do que com outras dimensões, provando 

assim a validade do constructo. Verifica-se ainda, que as correlações do item com a 

dimensão sem sobreposição apresentam valores moderados sendo, na sua maioria, superior 

a 0.60, excepto os itens 3, 18 e 31. Assim, concluiu-se que a validade discriminante entre 

os itens e as diferentes dimensões confirma a totalidade da estrutura factorial sugerida 

pelo estudo original (Quinn, 1988). 
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Tabela 13: Valores do coeficiente de correlação de Pearson entre os itens e as 

dimensões/papéis da Escala de Liderança  

  Dimensões/Papéis de Liderança Sem 

Sobreposição 

do item Itens Facilitador Mentor Inovador Broker Produtor Diretor Coordenador Monitor 

6 0.794** .737
**

 .747
**

 .559
**

 .738
**

 .740
**

 .774
**

 .708
**

 .825** 

11 0.780** .730
**

 .807
**

 .544
**

 .726
**

 .743
**

 .753
**

 .725
**

 .832** 

24 0.773** .761
**

 .794
**

 .612
**

 .804
**

 .818
**

 .778
**

 .770
**

 .875** 

31 0.908** .443
**

 .477
**

 .409
**

 .473
**

 .470
**

 .473
**

 .477
**

 .549** 

8 .749
**

 0.919** .608
**

 .465
**

 .629
**

 .650
**

 .683
**

 .599
**

 .752** 

16 .741
**

 0.907** .640
**

 .436
**

 .634
**

 .636
**

 .692
**

 .593
**

 .755** 

20 .637
**

 0.942** .575
**

 .327
**

 .538
**

 .501
**

 .652
**

 .511
**

 .659** 

29 .794
**

 0.900** .697
**

 .503
**

 .708
**

 .692
**

 .749
**

 .654
**

 .815** 

1 .674
**

 .492
**

 0.918** .622
**

 .652
**

 .610
**

 .655
**

 .650
**

 .727** 

10 .741
**

 .588
**

 0.893** .630
**

 .769
**

 .758
**

 .777
**

 .779
**

 .830** 

22 .794
**

 .732
**

 0.891** .677
**

 .774
**

 .728
**

 .810
**

 .767
**

 .868** 

25 .815
**

 .648
**

 0.883** .710
**

 .814
**

 .808
**

 .801
**

 .820
**

 .885** 

3 .428
**

 .274
**

 .538
**

 0.815** .471
**

 .528
**

 .465
**

 .472
**

 .554** 

13 .565
**

 .378
**

 .643
**

 0.786** .625
**

 .664
**

 .591
**

 .657
**

 .690** 

18 .412
**

 .320
**

 .479
**

 0.845** .464
**

 .510
**

 .450
**

 .483
**

 .537** 

27 .714
**

 .608
**

 .797
**

 0.824** .757
**

 .729
**

 .766
**

 .755
**

 .829** 

5 .690
**

 .562
**

 .742
**

 .600
**

 0.895** .767
**

 .803
**

 .763
**

 .809** 

15 .650
**

 .501
**

 .660
**

 .616
**

 0.907** .823
**

 .696
**

 .842
**

 .783** 

23 .782
**

 .651
**

 .824
**

 .633
**

 0.868** .850
**

 .842
**

 .811
**

 .882** 

30 .794
**

 .728
**

 .763
**

 .617
**

 0.881** .822
**

 .815
**

 .805
**

 .874** 

7 .669
**

 .538
**

 .599
**

 .595
**

 .678
**

 0.912** .659
**

 .621
**

 .723** 

12 .743
**

 .615
**

 .716
**

 .588
**

 .839
**

 0.864** .769
**

 .775
**

 .830** 

19 .701
**

 .558
**

 .717
**

 .699
**

 .837
**

 0.857** .740
**

 .804
**

 .829** 

26 .799
**

 .667
**

 .825
**

 .679
**

 .876
**

 0.868** .841
**

 .856
**

 .898** 

2 .651
**

 .597
**

 .711
**

 .488
**

 .736
**

 .661
**

 0.864** .697
**

 .749** 

9 .738
**

 .713
**

 .731
**

 .554
**

 .678
**

 .724
**

 0.854** .666
**

 .793** 

21 .689
**

 .623
**

 .660
**

 .637
**

 .774
**

 .756
**

 0.847** .706
**

 .795** 

28 .750
**

 .657
**

 .801
**

 .635
**

 .840
**

 .774
**

 0.806** .779
**

 .859** 

4 .645
**

 .522
**

 .707
**

 .565
**

 .743
**

 .699
**

 .738
**

 0.852** .757** 

14 .626
**

 .455
**

 .617
**

 .579
**

 .767
**

 .732
**

 .623
**

 0.847** .726** 

17 .707
**

 .600
**

 .795
**

 .626
**

 .764
**

 .727
**

 .755
**

 0.834** .812** 

32 .746
**

 .613
**

 .748
**

 .634
**

 .802
**

 .788
**

 .724
**

 0.817** .827** 

** Segundo coeficiente de correlação de Pearson bicaudal (**p < 0.01; *p < 0.05) 

Por fim, foi calculado o coeficiente de correlação bicaudal de Pearson de forma a 

verificar a associação entre as dimensões da escala de liderança (ver Tabela 14). Apura-

se a existência de uma associação moderada a forte, positiva e significativa (p < 0,01) 

entre todas as dimensões em estudo, indicando uma relativa independência entre elas. 
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Tabela 14: Valores do coeficiente de correlação de Pearson entre as dimensões da 

Escala de Liderança 

Dimensões Facilitador Mentor Inovador Broker Produtor Diretor Coorde. Monitor 

Facilitador 1               

Mentor .796** 1             

Inovador .842** .687** 1           

Broker .633** .471** .735** 1         

Produtor .817** .683** .838** .691** 1       

Diretor .826** .674** .809** .725** .915** 1     

Coorde. .827** .757** .848** .679** .885** .853** 1   

Monitor .799** .642** .840** .706** .904** .865** .832** 1 

Resultados segundo o coeficiente de correlação de Pearson (**p < 0.01; *p < 0.05)  

  

 

Estudo Factorial 

Foi realizada uma análise factorial sobre os itens de cada dimensão (8 papéis de 

liderança), de forma a verificar a existência de uma variável latente associada a esses 

itens. Utilizou-se o método das componentes principais com rotação ortogonal Varimax 

de forma a extrair factores comuns da interpretação dos itens. A aplicabilidade da 

análise factorial foi verificada através dos coeficientes de Kaiser-Mayer-Olkin (todos os 

KMO´s > 0.75) e pelo teste de esfericidade de Bartlett (p < 0.05), indicando uma boa 

correlação entre as variáveis. 

Na Tabela 15 apresentamos os resultados finais da análise factorial, revelando a 

existência de oito factores unidimensionais, com valores próprios de raízes latentes 

superiores a 1, explicando no total uma variância com valores percentuais que se situam 

entre os 70.3 % e os 84.3 %. Para cada um dos oito factores/papéis de liderança, 

verificaram-se saturações no factor elevadas e positivas.  
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Tabela 15: Análise Factorial por dimensão (saturação no factor, comunalidade, 

valores próprios, KMO e % total de variância acumulada) 

Dimensão/ 

Factor 
Itens 

Saturação 

no Factor 

(loadings) 

Comunalidade 

(h
2
) 

Valor próprio 

(eigenvalue) 

KMO 

(Kaiser-

Mayer-

Olkin) 

Teste de 

esfericidade de 

Bartlett 
% Total de 

Variância 

Acumulada Qui-

quadrado 
valor-p 

Facilitador 

24 .909 .827 

2.849 0.8 556.63 .001 71.223 
11 .905 .819 

6 .889 .791 

31 .642 .413 

Mentor 

29 .948 .899 

3.372 .843 914.958 .001 84.290 
16 .939 .881 

8 .915 .838 

20 .868 .754 

Inovador 

25 .923 .853 

3.229 .853 736.491 .001 80.730 
22 .909 .826 

10 .906 .820 

1 .855 .730 

Broker 

13 .886 .719 

2.811 .782 465.264 .001 70.284 
3 .848 .785 

27 .832 .616 

18 .785 .691 

Produtor 

23 .926 .857 

3.182 .846 698.965 .001 79.562 
30 .906 .822 

5 .878 .772 

15 .856 .732 

Diretor 

19 .916 .839 

3.117 .838 664.426 .001 77.922 
12 .905 .819 

26 .897 .804 

7 .809 .655 

Coordenador 

28 .915 .837 

2.934 .800 535.900 .001 73.362 
21 .849 .722 

9 .838 .701 

2 .821 .674 

Monitor 

32 .883 .781 

2.901 0.799 502.59 .001 72.514 
17 .859 .738 

14 .837 .700 

4 .826 .682 
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Fidelidade ou Fiabilidade 

A fidelidade ou fiabilidade de um instrumento (escalas de medida) permite-nos 

determinar o grau de confiança relativo à informação obtida. Para Hill e Hill (2000), 

estudos de fiabilidade avaliam a estabilidade temporal e a consistência interna ou 

homogeneidade dos itens. 

Para avaliar a fidelidade da escala começamos por determinar o coeficiente de 

bipartição (método das metades, Split-half), de forma a verificar se cada uma das 

metades dos itens do questionário de liderança apresenta uma consistência interna 

semelhante (Pestana e Gageiro, 2008). Os resultados apresentados na Tabela 16 

evidenciam que ambas as partes apresentam consistência interna muito semelhante e 

elevada (parte1: α= .95; parte2: α= .96), sendo o coeficiente de correlação de Spearman-

Brown = 0.97, indicando que se pode esperar uma boa consistência quando se aplica a 

escala a outras possíveis amostras. 

Tabela 16: Estatísticas relativas ao coeficiente de bipartição (Split-Half) 

 Nº de itens Média Dp 
Alfa de 

Cronbach 

Parte 1 16 74.97 18.12 0.954 

Parte 2 16 76.27 19.30 0.964 

Ambas as partes 32 151.24 36.89   

Split-Half = 0,970         

Spearman-Brown = 0,971         

 

Um dos indicadores mais utilizados para a análise da consistência interna de um 

instrumento é o coeficiente de Alfa de Cronbach (). No Quadro 4 apresentamos os 

valores de  para a consistência interna segundo Hill e Hill (2000) e que usamos como 

referência. 
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Quadro 4: Valores de Alpha de Cronbach (), para a consistência interna  

Alfa de Cronbach Recomendação 

1 - 0,9 Muito boa 

0,8 – 0,9 Boa 

0,7 – 0,8 Razoável 

0,6 – 0,7 Fraca 

< 0,6 Muito fraca 

Fonte: elaboração própria, adaptado de Hill e Hill (2000) 

 

Replicando os procedimentos adoptados pelo autor para o desenvolvimento do 

instrumento original (Escala de Liderança de Quinn, 1988), e de forma a permitir a 

comparação entre as dimensões (papéis de liderança) da escala, foram calculados a 

partir da média não ponderada os valores (scores) de consistência interna dos itens por 

dimensão.  

Na Tabela 17 estão representadas as principais estatísticas descritivas e valores da 

consistência interna para as diferentes dimensões da escala de liderança. De uma forma 

geral, verifica-se que as dimensões com valores mais elevados de percepção de 

competências de liderança foram: “Mentor” (média = 4.87); “Coordenador” (média = 

4.85); “Diretor” (média = 4.82) e “Produtor” (média = 4.80). Por outro lado, a 

dimensões que com valor mais baixo de percepção, foi: “Inovador” (média = 4.54), 

“Broker” (média= 4.58), “Facilitador” (média = 4.63) e “Monitor” (média = 4.72). 

Quanto aos valores da consistência interna (Alfa de Cronbach) para as oito dimensões 

variam entre 0.86 (boa consistência) e 0.94 (muito boa consistência).  
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Tabela 17: Estatísticas descritivas (dimensões ordenadas por ordem decrescente da 

média) e consistência interna (Alpha de Cronbach). 

    Estatísticas descritivas   

Alfa de 

Cronbach Dimensões N Mín Máx. Média Dp 

Mentor 248 1 7 4.87 1.56 .937 

Coordenador 248 1 7 4.85 1.25 .878 

Diretor 248 1 7 4.82 1.28 .904 

Produtor 248 1.25 7 4.80 1.25 .914 

Monitor 248 1 7 4.72 1.18 .873 

Facilitador 248 1 7 4.63 1.31 .857 

Broker 248 1.5 7 4.58 1.16 .857 

Inovador 248 1 7 4.54 1.34 .920 

Mín. = valor mínimo; Máx. = valor máximo; Dp = desvio padrão 

   

Na Tabela 18 estão representados os valores da consistência interna do estudo que deu 

origem Escala de Liderança (Quinn, 1988), do estudo de adaptação da escala à 

população portuguesa e ao contexto específico da saúde (Parreira et al., 2006) e do 

estudo atual. De uma forma geral, verifica-se que os valores relativos ao estudo atual 

indicam uma melhor consistência interna, quando comparados com os outros estudos de 

referência, manifestada através de valores dos coeficientes do Alfa de Cronbach que são 

ligeiramente mais elevados. 

Tabela 18: Comparação entre os Alfas de Cronbach do estudo atual e restantes 

estudos de referência 

  Alfa de Cronbach 

Dimensões Quinn, 1988 Parreira et al., 2006 Estudo Atual 

Facilitador .89 .87 .86 

Mentor .89 .87 .94 

Inovador .90 .90 .92 

Broker .85 .79 .86 

Produtor .72 .90 .91 

Diretor .79 .85 .90 

Coordenador .77 .82 .88 

Monitor .73 .80 .87 
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Em jeito de síntese, relativamente ao estudo das características psicométricas da escala 

de liderança, podemos afirmar que esta apresenta propriedades psicométricas 

satisfatórias, indicando ser um instrumento adequado para avaliar os oito papéis de 

liderança propostos no CVF de Quinn (1988). 

Constata-se que as correlações entre os itens e os factores (papéis de liderança) são 

moderadas a fortes, apresentando valores mais elevados relativamente ao factor a que 

conceptualmente pertencem, sugerindo um bom poder discriminativo de respostas em 

todos os itens. 

Verifica-se ainda, que as correlações do item com a dimensão sem sobreposição 

apresentam valores moderados, na sua maioria, superiores a 0.60, indicando relativa 

interdependência entre dimensões. Este facto confirma que a escala é representativa de um 

constructo que está de acordo com o modelo conceptual (CVF) de Quinn.  

Por fim, podemos referir que a escala de liderança apresenta valores de consistência interna, 

para os 8 papéis que a compõem, superiores a 0.8 tal como recomenda Hill e Hill (2000). 

4.3 Percepção do Desempenho das Competências de Liderança 

Apresentamos de seguida as estatísticas descritivas e resultados do teste t-Student para 

amostra independentes, relativos à percepção do desempenho das competências de liderança 

dois grupos em estudo, enfermeiros chefe (autoavaliação – percepção sobre o seu 

desempenho face às competências de liderança) e Enfermeiros subordinados 

(heteroavaliação – percepção sobre o desempenho dos Enfermeiros Chefe face às 

competências de liderança). 

Na hipótese que de seguida se testa, utilizarmos como referência para aceitar H1 um 

nível de significância p < 0.05. Sempre que surgirem diferenças significativas para 

valores p < 0.05 serão devidamente mencionadas. 

Hipótese 1 (H1) – Existem diferenças estatisticamente significativas nas percepções 

dos diferentes grupos face às competências de liderança. 
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Pela observação da Tabela 19, podemos analisar os valores da média e respectivos 

desvios padrão, fazendo assim a comparação entre as percepções dos enfermeiros chefe 

(autopercepções) e subordinados (heteropercepções) face ao desempenho nos 

respectivos papéis de liderança. Essencialmente verificou-se que os enfermeiros chefe 

atribuíram valores médios significativamente superiores relativamente ao desempenho 

percepcionado nos diferentes papéis de liderança quando comparados com os 

enfermeiros subordinados.  

Tendo em conta os resultados alcançados, podemos afirmar que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as percepções dos diferentes grupos estudados, com 

valores de p < 0.05 em todos os papéis de liderança da escala de avaliação (ver Tabela 

19), corroborando a hipótese 1.  

Tabela 19: Valores estatísticos das percepções dos Enfermeiros Chefe e 

Enfermeiros subordinados face desempenho dos papéis de liderança  

Papéis 
de  

Liderança 

Enfermeiros Subordinados                  

(n = 222) 

 Enfermeiros Chefe                 

(n = 26) 

  

Me. (±Dp) Me. (±Dp) valor-p * 

Facilitador 4.47 (±1.27) 5.97 (±0.68) .001 

Mentor 4.70 (±1.55) 6.32 (±0.58) .001 

Inovador 4.40 (±1.32) 5.73 (±0.80) .001 

Broker 4.52 (±1.17) 5.08 (±0.92) .021 

Produtor 4.67 (±1.23) 5.89 (±0.82) .001 

Diretor 4.69 (±1.27) 5.93 (±0.74) .001 

Coordenador 4.72 (±1.25) 5.90 (±0.69) .001 

Monitor 4.61 (±1.17) 5.68 (±0.73) .001 

* Resultados de acordo com o teste t-Student para 2 amostras independentes, a 95% de confiança 

 

No grupo dos enfermeiros subordinados os valores médios para a percepção dos papéis 

de liderança variam entre 4.40 e 4.72. Os papéis percepcionados com melhores 

desempenhos são o de “Coordenador” (média = 4.72), o de “Mentor” (média = 4.70), o 
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de “Diretor” (média = 4.69) e “Produtor” (média = 4.67). Os papéis de “Monitor” 

(média = 4.61), de “Broker” (média = 4.52), de “Facilitador” (média = 4.47) e de 

“Inovador” (média = 4.40) são os percepcionados com desempenhos mais fracos, 

apresentando valores médios ligeiramente mais baixos. 

No grupo dos enfermeiros chefe os valores médios para a percepção dos papéis de 

liderança variam entre 5.08 e 6.32. Os papéis de “Mentor” (média = 6.32), “Facilitador” 

(média = 5.97), “Diretor” (média = 5.93), “Coordenador” (média = 5.90) e “Produtor” 

(média = 5.89) são os que apresentam valores médios mais elevados. Os papéis de 

“Inovador” (média = 5.73), “Monitor” (média = 5.68) e “Broker” (média = 5.08) são os 

que apresentam valores médios mais baixos.  

4.4 Percepção do Desempenho das Competências de Liderança em Função 

das Variáveis Sociodemográficas 

Com o intuito de avaliar diferenças na percepção do desempenho das competências de 

liderança em função das variáveis sociodemográficas, procedemos à análise do teste t-

Student para a variável Género e à análise da variância (ANOVA) para as variáveis 

Idade, Categoria Profissional, Tempo de Exercício Profissional e Tempo de Exercício 

Profissional no Atual Serviço. Nos casos em se verifica diferenças estatisticamente 

significativas à sua identificação por comparação par-a-par, aplicando o teste de 

comparações múltiplas Post-Hoc de Tuckey HSD. 

Tal como procedemos para a testagem da Hipótese 1 no ponto anterior, para as 

hipóteses seguintes, utilizarmos como referência para aceitar cada hipótese um nível de 

significância p < 0.05. Sempre que surgirem diferenças significativas para valores p < 

0.05 serão devidamente mencionadas. 

Hipótese 2 (H2) - Existem diferenças estatisticamente significativas nas percepções dos 

diferentes grupos face às competências de liderança, em função das variáveis 

sociodemográficas. 
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Esta hipótese é estudada através de 5 hipóteses parcelares: 

 Hipótese 2a) - Existem diferenças estatisticamente significativas nas percepções 

dos diferentes grupos face às competências de liderança, em função da variável 

género. 

 Hipótese 2b) - Existem diferenças estatisticamente significativas nas percepções 

dos diferentes grupos face às competências de liderança, em função da variável 

idade. 

 Hipótese 2c) - Existem diferenças estatisticamente significativas nas percepções 

dos diferentes grupos face às competências de liderança, em função da variável 

categoria profissional. 

 Hipótese 2d) - Existem diferenças estatisticamente significativas nas percepções 

dos diferentes grupos face às competências de liderança, em função da variável 

tempo de exercício profissional. 

 Hipótese 2e) - Existem diferenças estatisticamente significativas nas percepções 

dos diferentes grupos face às competências de liderança, em função da variável 

tempo de exercício profissional no atual serviço. 

Na Tabela 20 apresentamos os valores da análise estatística efectuada para avaliar a 

percepção do desempenho das competências de liderança em função do género. Quanto 

ao Género, apenas se encontraram diferenças estatisticamente significativas no papel de 

“Mentor” (p = 0.039), tendo os enfermeiros da amostra do género masculino atribuído 

valores para o desempenho das competências de liderança significativamente superiores 

aos do género feminino. Face a estes resultados podemos confirmar parcialmente 

(apenas para o papel “Mentor”) a Hipótese 2a). 
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Tabela 20: Valores estatísticos das percepções do desempenho das competências de 

liderança em função da variável Género 

 

Papéis de 

Liderança 

Variável Género 
  

Feminino  

 

Masculino 

 

  

(n = 198) ( n = 50)  

Me. (±Dp) M (±Dp) valor-p * 

Facilitador 4.6 (±1.3) 4.9 (±1.3) .110 

Mentor 4.8 (±1.6) 
b 5.3 (±1.4) 

a .039 

Inovador 4.5 (±1.4) 4.8 (±1.3) .152 

Broker 4.5 (±1.2) 4.7 (±1.2) .294 

Produtor 4.8 (±1.3) 5.0 (±1.2) .289 

Diretor 4.8 (±1.3) 5.0 (±1.3) .429 

Coordenador 4.8 (±1.3) 5.1 (±1.2) .123 

Monitor 4.7 (±1.2) 4.8 (±1.3) .537 

* Resultados de acordo com o teste t-Student para 2 variáveis independentes, a 95% de confiança 

a,b - grupos homogéneos de acordo com o teste de comparações múltiplas Post-Hoc de Tuckey HSD, a 95% de 

confiança 

Para a Idade (escalões etários), na Tabela 22, podemos observar diferenças 

estatisticamente significativas para os papéis “Facilitador” (p = 0.001), “Mentor” (p = 

0.001), “Inovador” (p = 0.001), Produtor (p = 0.002), “Diretor” (p = 0.003), 

“Coordenador” (p = 0.001) e “Monitor” (p = 0.001), tendo os enfermeiros com mais 

idade (mais de 40 anos), manifestado em todos estes papéis, valores para o desempenho 

das competências de liderança significativamente superiores aos enfermeiros da amostra 

com menos idade (40 ou menos anos). Atendendo a estes resultados, aceitamos 

parcialmente (excepto para o papel de “Broker”) a Hipótese 2b). 
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Tabela 22: Valores estatísticos das percepções do desempenho das competências de 

liderança em função da variável Idade 

 

Papéis de 

Liderança 

Variável Idade  

 21 – 30 anos 

(n = 107) 

31 – 40 anos 

( n = 81) 

> 40 anos 

(n =39) 
  

Me. (±Dp) Me. (±Dp) Me. (±Dp) valor-p * 

Facilitador 4.3 (±1.4)
 b 4.6 (±1.2)

 b 5.3 (±1.1) 
a .001 

Mentor 4.6 (±1.5)
 b 4.8 (±1.6)

 b 5.5 (±1.3)
 a .001 

Inovador 4.2 (±1.4)
 b 4.5 (±1.2)

 b 5.1 (±1.2)
 a .000 

Broker 4.4 (±1.2) 4.7 (±1.1) 4.8 (±1.1) .057 

Produtor 4.7 (±1.3)
 b 4.7 (±1.2)

 b 5.3 (±1.2) 
a .002 

Diretor 4.6 (±1.4)
 b 4.7 (±1.2)

 b 5.3 (±1.2)
 a .003 

Coordenador 4.6 (±1.3)
 b 4.7 (±1.2)

 b 5.4 (±1.0)
 a .001 

Monitor 4.6 (±1.3)
 b 4.5 (±1.1)

 b 5.2 (±1.1)
 a .001 

* Resultados de acordo com o teste paramétrico ANOVA a 1 factor fixo, a 95% de confiança 

a,b - grupos homogéneos de acordo com o teste de comparações múltiplas Post-Hoc de Tuckey HSD, a 95% de 

confiança 

 

De igual forma verifica-se na Tabela 23 que, relativamente à Categoria Profissional, se 

encontram diferenças estatisticamente significativas para os papéis “Facilitador” (p = 

0.001), “Mentor” (p = 0.001), “Inovador” (p = 0.001), Produtor (p = 0.001), “Diretor” 

(p = 0.001), “Coordenador” (p = 0.001) e “Monitor” (p = 0.001), tendo os Enfermeiros 

Chefe, manifestado em todos estes papéis, valores para o desempenho das competências 

de liderança significativamente superiores aos enfermeiros com as categorias de 

Enfermeiro Especialista, Enfermeiro Graduado e Enfermeiro, não existindo entre estes, 

diferenças significativas. Tendo em conta os resultados alcançados, corroboramos 

parcialmente (excepto para o papel de “Broker”) a Hipótese 2c) parcialmente. 
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Tabela 23: Valores estatísticos das percepções do desempenho das competências de 

liderança em função da variável Categoria Profissional 

 

 

Papéis de 

Liderança 

Variável Categoria Profissional  

Enfermeiro 

(n = 132) 

Enfermeiro 

Graduado 

( n = 63) 

Enfermeiro 

Especialista 

(n = 27) 

Enfermeiro 

Chefe 

(n = 26) 
  

Me. (±Dp) Me. (±Dp) Me. (±Dp) Me. (±Dp) valor-p * 

Facilitador 4.3 (±1.4) 
b 4.6 (±1.1) 

b 4.9 (±1.1) 
b 6.0 (±0.7)

 a .001 

Mentor 4.6 (±1.6) 
b 4.7 (±1.6)

 b 5.3 (±1.3) 
b 6.3 (±0.6) 

a .001 

Inovador 4.3 (±1.4) 
b 4.6 (±1.1) 

b 4.6 (±1.1) 
b 5.7 (±0.8) 

a .001 

Broker 4.4 (±1.2) 4.7 (±1.2) 4.7 (±1.2) 5.1 (±0.9) .059 

Produtor 4.7 (±1.3) 
b 4.7 (±1.2) 

b 4.7 (±1.2) 
b 5.9 (±0.8) 

a .001 

Diretor 4.7 (±1.3) 
b 4.7 (±1.2) 

b 4.7 (±1.2) 
b 5.9 (±0.7) 

a .001 

Coordenador 4.6 (±1.3) 
b 4.8 (±1.1) 

b 4.8 (±1.1) 
b 5.9 (±0.7) 

a .001 

Monitor 4.6 (±1.2) 
b 4.7 (±1.1) 

b 4.7 (±1.1) 
b 5.7 (±0.7) 

a .001 

* Resultados de acordo com o teste paramétrico ANOVA a 1 factor fixo, a 95% de confiança 

a,b - grupos homogéneos de acordo com o teste de comparações múltiplas Post-Hoc de Tuckey HSD, a 95% de 

confiança 

 

Conforme podemos verificar na Tabela 24, na comparação por Tempo de Exercício 

Profissional encontraram-se novamente diferenças estatisticamente significativas para 

os papéis “Facilitador” (p = 0.001), “Mentor” (p = 0.001), “Inovador” (p = 0.001), 

“Produtor” (p = 0.005), “Diretor” (p = 0.002), “Coordenador” (p = 0.001) e “Monitor” 

(p = 0.003), tendo os enfermeiros da amostra com mais anos de exercício profissional 

(mais de 20 anos), atribuído valores para o desempenho das competências de liderança 

significativamente superiores aos enfermeiros da amostra com menos anos na profissão 

(20 ou menos anos). Estes resultados levam-nos a confirmar parcialmente (excepto para 

o papel de “Broker”) a Hipótese 2d). 
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Tabela 24: Valores estatísticos das percepções do desempenho das competências de 

liderança em função da variável Tempo de Exercício Profissional 

 

 

Papéis de 

Liderança 

Variável Tempo de Exercício Profissional  

 0 – 5anos 

(n = 68) 

6 – 10 anos 

( n = 70) 

11 – 20 anos 

(n = 66) 

 > 20 anos 

 (n = 14)   

Me. (±Dp) Me. (±Dp) Me. (±Dp) Me. (±Dp) valor-p * 

Facilitador 4.5 (±1.2) 
b 4.2 (±1.5) 

b 4.6 (±1.1) 
b 5.5 (±1.1) 

a .001 

Mentor 4.8 (±1.3) 
b 4.5 (±1.8) 

b 4.7 (±1.5) 
b 5.9 (±1.1) 

a .001 

Inovador 4.4 (±1.2) 
b 4.2 (±1.6) 

b 4.6 (±1.1) 
b 5.3 (±1.2) 

a .001 

Broker 4.5 (±1.0) 4.4 (±1.3) 4.7 (±1.2) 4.8 (±1.1) .259 

Produtor 4.8 (±1.1) 
b 4.6 (±1.4) 

b 4.7 (±1.1) 
b 5.4 (±1.2) 

a .005 

Diretor 4.8 (±1.2) 
b 4.5 (±1.4) 

b 4.8 (±1.2) 
b 5.4 (±1.2) 

a .002 

Coordenador 4.8 (±1.2) 
b 4.5 (±1.5) 

b 4.8 (±1.1) 
b 5.5 (±1.1) 

a .001 

Monitor 4.7 (±1.2) 
b 4.4 (±1.3) 

b 4.7 (±1.0) 
b 5.3 (±1.1) 

a .003 

* Resultados de acordo com o teste paramétrico ANOVA a 1 factor fixo, a 95% de confiança 

a,b - grupos homogéneos de acordo com o teste de comparações múltiplas Post-Hoc de Tuckey HSD, a 95% de 

confiança 

 

Por fim, na Tabela 25 podemos constatar que para o Tempo de Exercício Profissional 

no Atual Serviço, apenas se encontraram diferenças estatisticamente significativas para 

os papéis “Facilitador” (p = 0.048) e “Monitor” (p = 0.035), tendo, os enfermeiros da 

amostra com mais anos no serviço atual (mais de 10 anos), de uma forma geral, 

atribuído valores para o desempenho das competências de liderança significativamente 

superiores aos enfermeiros da amostra a desempenharem funções há menos tempo no 

atual serviço (10 ou menos anos). Perante estes resultados aceitamos parcialmente (para 

o papel de “Facilitador” e “Monitor”) a Hipótese 2e). 
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Tabela 25: Valores estatísticos das percepções do desempenho das competências de 

liderança em função da variável Tempo de Exercício Profissional no Atual Serviço 

 

Papéis de 

Liderança 

Variável Tempo de Exercício Profissional no Atual Serviço   

 0 – 5 anos 

(n = 115) 

6 – 10 anos 

( n = 74) 

> 10 anos 

(n =75) 

  

Me. (±Dp) Me. (±Dp) Me. (±Dp) valor-p * 

Facilitador 4.6 (±1.3)
 a,b 4.4 (±1.5) 

b 5.0 (±1.1) 
a .048 

Mentor 4.8 (±1.4) 4.7 (±1.8) 5.1 (±1.5) .435 

Inovador 4.4 (±1.3) 4.5 (±1.6) 4.9 (±1.0) .062 

Broker 4.5 (±1.1) 4.6 (±1.4) 4.7 (±1.0) .399 

Produtor 4.7 (±1.2) 4.8 (±1.4) 5.1 (±1.1) .130 

Diretor 4.8 (±1.3) 4.7 (±1.4) 5.1 (±1.1) .101 

Coordenador 4.7 (±1.2) 4.8 (±1.5) 5.2 (±1.0) .073 

Monitor 4.6 (±1.2) 
b 4.6 (±1.2)

 a,b 5.1 (±1.0) 
a .035 

* Resultados de acordo com o teste paramétrico ANOVA a 1 factor fixo, a 95% de confiança 

a,b - grupos homogéneos de acordo com o teste de comparações múltiplas Post-Hoc de Tuckey HSD, a 95% de 

confiança 

 

De forma geral, referimos ainda, que todos os resultados evidenciam que para o papel 

“Broker”, não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

relativamente às variáveis sociodemográficas em estudo (p > 0.05). 
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CAPÍTULO 5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Atendendo às perspectivas teóricas apresentadas na revisão da literatura e aos objectivos 

inicialmente formulados para este estudo, é nossa pretensão proceder à discussão dos 

resultados, realçando os aspectos que consideramos mais pertinentes. 

Durante a apresentação e análise dos dados, fomos elaborando um ou outro comentário 

acerca de determinados aspectos que considerámos oportunos, contudo este é o 

momento e o espaço indicados para a análise e interpretação mais detalhada dos 

resultados, onde comparamos os dados por nós obtidos com os de estudos de idêntica 

natureza. 

Esta discussão encontra-se organizada sequencialmente, seguindo a ordem que 

escolhemos para a estruturação dos objectivos do nosso estudo. 

 

Caracterização da Amostra 

Relativamente à caracterização da amostra, esta é constituída na sua grande maioria por 

enfermeiros do género feminino (79.8%), traduzindo os valores apresentados pela 

Ordem dos Enfermeiros num estudo estatístico sobre a profissão em Portugal (OE, 

2012). Também os estudos de Parreira et al. (2006), Pereira et al. (2008) e Mello (2011) 

refletem valores muito semelhantes no que diz respeito ao género, espelhando a 

tendência histórica da profissão de enfermagem. A faixa etária dos enfermeiros que 

incluem a amostra situa-se maioritariamente entre os 21 e 30 anos (43.1%), sendo o 

escalão dos 31 aos 40 anos o segundo mais representativo (32.7%). Estes dois escalões 

representam mais de três quartos da amostra total. De igual forma os dados, referentes a 

enfermeiros que exercem funções no CHP EPE (contexto do estudo), retirados do 

“Inventário de Pessoal do Sector da Saúde” realizado pela Administração Central de 

Serviços de Saúde (ACSS, 2012) espelham esta realidade com cerca de 65% dos 

enfermeiros com idades abaixo dos 40 anos. 
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Quanto à categoria profissional a maioria possuía a categoria profissional de Enfermeiro 

(53.2%) e de Enfermeiro Graduado (25.4%), sendo a percentagem de participantes com 

categoria de Enfermeiro Especialista e Enfermeiros chefe muito idêntica (10.9% e 

10.5%, respectivamente). Estes resultados corroboram parcialmente o estudo de Melo 

(2011), nas percentagens relativas às categorias de Enfermeiro e Enfermeiro 

Especialista. De referir que no estudo de Melo (2011) a população alvo não contemplou 

enfermeiros com a categoria profissional de Enfermeiro Chefe. 

No que se refere ao tempo de exercício profissional, a grande maioria (82.2%) dos 

enfermeiros trabalha há 20 ou menos anos, existindo uma distribuição uniforme pelos 

seguintes intervalos: dos 0-5 anos (27.4%); dos 6-10 anos (28.2%) e dos 11-20 anos 

(26.6%). Aproximadamente metade dos enfermeiros (46.4%) desempenha funções no 

atual serviço há 5 ou menos anos e 52% entre os 6 e os 20 anos. Estes resultados 

contrariam os do estudo de Melo (2011), onde a grande maioria dos enfermeiros exerce 

funções na atual unidade há mais de 6 anos. 

 

Estudo Psicométrico da Escala de Liderança 

Embora o autor originário da Escala de Liderança (Quinn,1988), e também Parreira et 

al. (2006) no seu estudo de adaptação do instrumento à população Portuguesa e ao 

contexto da saúde, tivessem analisado as qualidades psicométricas da referida escala, 

também nós cumprimos o mesmo objectivo, dado que, como defendem Almeida e 

Freire (2008) não devemos reportar a validade e fiabilidade de um instrumento de 

medida ao instrumento em si mesmo, mas aos dados com ele obtidos. 

Da análise psicométrica da Escala de Liderança, reportando aos dados obtidos pela 

amostra, podemos concluir que o instrumento apresenta um bom poder discriminativo, 

dado que as correlações entre os itens e as dimensões (papéis de liderança) são 

moderadas a fortes, apresentando valores mais elevados relativamente ao factor a que 

conceptualmente pertencem. 

Apresenta uma estrutura factorial representativa de um constructo que está de acordo 

com o modelo conceptual (CVF) que lhe deu origem (Quinn, 1988). Por fim, apresenta 

valores de consistência interna, para os 8 papéis de liderança, superiores a 0.8 tal como 
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recomenda Hill e Hill (2000) que, quando comparados com os estudos de referência 

(Quinn, 1988; Parreira et al., 2006; Melo, 2011), demonstram ser ligeiramente 

superiores aos valores encontrados nesses estudos.  

Percepção do Desempenho das Competências de Liderança 

A percepção dos Enfermeiros subordinados face ao desempenho das competências de 

liderança dos enfermeiros chefe (heteropercepção) apresenta valores médios, para os 8 

papéis de liderança, superiores a 4 (ponto médio da escala) e inferiores a 5. Os papéis 

percepcionados pelos Enfermeiros subordinados com melhores desempenhos são o de 

“Coordenador”, “Mentor”, “Diretor” e “Produtor”. Os papéis de “Monitor”, “Broker”, 

“Facilitador” e “Inovador” são os percepcionados com desempenhos mais fracos, 

apresentando valores médios ligeiramente mais baixos.  

Estes resultados vêm corroborar os valores obtidos por Parreira (2006) no seu estudo, 

dado que os papéis de liderança com valores médios mais elevados e valores mais 

baixos são correspondentes com os do nosso estudo. Também Melo (2011), no seu 

estudo evidencia resultados muito semelhantes, seguindo os diferentes papéis de 

liderança na mesma linha de valorização.  

Numa análise mais detalhada, podemos verificar que os enfermeiros subordinados 

reconhecem um melhor desempenho das competências de liderança dos enfermeiros 

chefe nos papéis de “Coordenador”, “Mentor”, “Diretor” e “Produtor”, apontando para 

um predomínio de papéis que pertencem aos quadrantes inferiores do Modelo dos 

Valores Contrastantes (Quinn et al., 1990), enquadrados no modelo dos objectivos 

racionais (“Diretor” e “Produtor”) e no modelo dos processos internos (“Coordenador”). 

Assim, os enfermeiros subordinados reconhecem competências nos enfermeiros chefe 

que tendem a ter uma orientação para o atingimento de metas, permanecendo numa 

lógica de prioridades centradas na planificação e clarificação de objectivos. Esta é uma 

perspectiva funcional ou instrumental que tende a focar-se na produtividade, com 

tomada de decisões baseadas em análises racionais. O critério de eficácia é o 

controlo/estabilidade e a ênfase em processos como a definição de responsabilidades, 

medição, documentação, e a planeamento de propostas (Quinn, 1988; Quinn et al., 

1990). 
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O facto do papel de “Mentor” ser um dos mais valorizados, é indicativo de que os 

enfermeiros subordinados reconhecem também competências nos enfermeiros chefe que 

se incluem no modelo das relações humanas. As competências centradas no modelo das 

relações humanas estão relacionadas com a capacidade de desenvolvimento das pessoas, 

perante uma orientação empática, revelando habilidades de comunicação interpessoal 

(escuta ativa e o elogio) e facilitando oportunidades de formação para o 

desenvolvimento de competências dos liderados (Quinn, 1988; Quinn et al., 1990). 

A valorização idêntica de papéis teoricamente contrastantes (“Director” e “Produtor” Vs 

“Mentor”) aponta para um paradoxo na percepção dos Enfermeiros subordinados, o que 

espelha a dinâmica e a complexidade da liderança, que segundo Denison et al. (1995) 

são críticas na sobrevivência ao nível das organizações e a nível individual. 

O facto dos enfermeiros subordinados reconhecerem um menor desempenho dos 

enfermeiros chefe em competências relacionadas com o modelo dos sistemas abertos 

(“Inovador” e “Broker”), reflete a necessidade destes em desenvolver competências de 

criatividade, visão estratégica, lidar com a mudança, persuasão e negociação. Esta 

necessidade é sustentada pela opinião de vários autores (Goleman, 2000 e 2003; O’Neil 

e Morjikian, 2003; Connelly et al., 2003 e Moss, 2005) que defendem a importância dos 

líderes serem elementos inspiradores, criativos, visionários, com capacidades para 

arriscar e influenciar as suas equipas. O papel de “Facilitador” também é um dos menos 

valorizados, pelo que o desenvolvimento de competências de gestão de relacionamentos 

(ex: gestão de conflitos) e motivação de equipas de trabalho também é aconselhado, 

pois, tal com argumentam alguns autores (Goleman, 2000; Carapinheiro, 2005 e Pereira 

et al., 2008), um líder deve desempenhar um papel ativo na resolução de conflitos 

interpessoais e fomentar o trabalho colaborativo. 

Consideramos que as dimensões (papéis de liderança) prioritárias a desenvolver por 

parte dos enfermeiros chefe são as que descrevemos no parágrafo anterior. Contudo, e 

dado que a diferença entre os valores médios das dimensões menos cotadas e das 

dimensões mais cotadas é reduzida (valor mínimo = 4.40; valor máximo = 4.72), o 

desenvolvimento de competências que integram os papéis de “Coordenador”, “Mentor”, 

“Diretor” e “Produtor” também devem ser considerado. Tal como Quinn et al. (1990) 

defendem, quando os profissionais gestores ocupam cargos de liderança, a sua atuação 
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tem de ser eficaz em todos os papéis contrastantes. A sua compreensão não é suficiente, 

têm que ser capazes de os colocar em prática. Têm de ter as competências 

correspondentes que lhes permitam operar em cada um dos quatro quadrantes. 

Quanto à percepção dos enfermeiros chefe face ao desempenho das suas competências 

de liderança (autopercepção), verificamos que os valores médios para os 8 papéis se 

situam acima dos 5 e abaixo dos 6.5, assinalando uma diferenças estatisticamente 

significativas (para todos os papéis de liderança – p < 0.05) em relação aos valores 

correspondentes à percepção dos enfermeiros subordinados (heteropercepção). 

Comparando estes resultados com os de estudos similares existentes na literatura da 

área, importa referir que são escassos os trabalhos que avaliam simultaneamente a 

percepção de líderes (autopercepção) e a percepção dos subordinados (heteropercepção) 

face às competências de liderança. Na pesquisa bibliográfica efectuada apenas o estudo 

de Ribeiro (2009) faz essa comparação, concluindo que não existem diferenças 

significativas entre as distintas avaliações, resultados não condizentes com os do nosso 

estudo. 

Nas diferenças encontradas entre as avaliações dos dois grupos estudados, um dos 

papéis de liderança que vale a pena destacar é o papel de “Facilitador” que no grupo dos 

enfermeiros chefe é dos papéis de liderança mais valorizados, enquanto que no grupo 

dos enfermeiros subordinados é dos papéis com menos reconhecimento. Este dado 

revela que, os enfermeiros chefes consideram que um dos seus pontos fortes na 

liderança são as competências ao nível da gestão de relacionamentos interpessoais e 

promoção do espírito de equipa. Contrariamente os enfermeiros subordinados veem 

estas competências como sendo um dos pontos mais fracos no perfil de liderança dos 

seus chefes. Em todos os outros papéis  

 

Percepção do Desempenho das Competências de Liderança em Função das 

Variáveis Sociodemográficas 

No que diz respeito à percepção do desempenho das competências de liderança em 

função da variável género, a única diferença estatística significativa prende-se com o 

papel de “Mentor”, onde os enfermeiros do género masculino atribuem valores médios 
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superiores aos enfermeiros do género feminino. De forma algo semelhante os resultados 

dos estudos de Parreira (2006) e Melo (2011) não encontram diferenças estatisticamente 

significativas, entre o desempenho das competências de liderança em todos os papéis da 

escala e a variável sexo. Em particular o estudo de Parreira (2006) não revelou 

diferenças estatisticamente significativas entre a percepção do desempenho das 

competências de liderança dos enfermeiros chefe e as variáveis sociodemográficas na 

sua generalidade. Similarmente ao estudo de Parreira (2006), Pereira et al. (2008) não 

verificaram diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis 

sociodemográficas e a percepção de liderança.  

A relação entre a variável idade e a percepção do desempenho das competências de 

liderança foi também analisada, sendo que os resultados mostram diferenças 

estatisticamente significativas em praticamente todos os papéis de liderança (excepto no 

papel de “Broker”). Os enfermeiros com mais idade manifestaram valores para o 

desempenho das competências de liderança significativamente superiores aos 

enfermeiros da amostra com menos idade. No estudo de Melo (2011) apenas os papéis 

de “Broker”, “Coordenador”, “Facilitador” e “Inovador” se correlacionam positiva e 

significativamente com a idade, tendo também os enfermeiros mais velhos valorizado 

mais o desempenho dos enfermeiros chefe, confirmando parcialmente os dados do 

nosso trabalho.   

De forma semelhante à variável idade, na relação da variável categoria profissional com 

a percepção do desempenho das competências de liderança dos enfermeiros chefe, 

verificam-se diferenças estatisticamente significativas em quase todos papéis de 

liderança (excepto no papel de “Broker”). Estas diferenças são entre as categorias de 

Enfermeiro Chefe, que atribuem valores mais elevados de desempenho de liderança, e 

as categorias de Enfermeiro Especialista, Enfermeiro Graduado e Enfermeiro, que 

atribuem valores mais baixos, não existindo entre estas últimas categorias qualquer 

diferença significativa. Melo (2011) no seu estudo analisou a relação da categoria 

profissional com a percepção do desempenho das competências de liderança dos 

Enfermeiros Chefe, entre tês grupos de categorias profissionais (Enfermeiro 

Especialista, Enfermeiro Graduado e Enfermeiro), tendo encontrado diferenças 

estatisticamente significativas entre as categorias Enfermeiro e Enfermeiro Especialista 
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para o papel “Inovador” e nas categorias Enfermeiro Graduado; Enfermeiro Especialista 

e Enfermeiros para o papel de “Mentor”. Estes resultados confirmam parcialmente os 

dados do nosso estudo, uma vez que a autora apenas encontrou diferenças significativas 

em dois dos oito papéis que integram a escala de liderança. 

Quanto à relação entre a variável tempo de exercício profissional e a percepção do 

desempenho das competências de liderança, e tal como aconteceu com as variáveis 

idade e categoria profissional, identificamos diferenças estatisticamente significativas 

em sete papéis de liderança (excepto para o papel de “Broker”). Identificamos ainda, 

que os enfermeiros com mais anos de exercício profissional atribuem valores para o 

desempenho das competências de liderança significativamente superiores aos 

enfermeiros com menos anos na profissão, ocorrência evidenciada por Melo (2011), 

embora no seu estudo os papéis correlacionados positiva e significativamente com os 

anos de profissão sejam os de “Broker”, “Coordenador”, “Mentor”, “Facilitador” e 

“Inovador”. 

Por último, na análise feita à relação entre o tempo de exercício profissional no atual 

serviço e a percepção das competências de liderança, apuram-se diferenças 

estatisticamente significativas apenas para o papel de “Facilitador” e “Monitor”, tendo 

os enfermeiros com mais anos no serviço onde exercem funções atualmente, atribuído 

valores para o desempenho das competências de liderança significativamente superiores 

aos enfermeiros que desempenham funções há menos tempo no atual serviço. A 

variável tempo de exercício profissional no atual serviço, não parece estar muito 

relacionada com a percepção das competências de liderança, dado que apenas em dois 

dos oito papéis de liderança existem diferenças estatisticamente significativas. Para 

sustentar esta afirmação recorremos aos dados de vários estudos (Parreira, 2006; Pereira 

et al., 2008 e Melo, 2011), onde os autores não encontraram igualmente diferenças 

estatisticamente significativas entre o tempo no atual serviço e a percepção de liderança. 
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CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA 

INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Depois da análise e discussão dos resultados, estamos em condições de apresentar as 

principais conclusões do estudo, de refletir sobre as dificuldades e limitações com que 

nos confrontamos e sugerir perspectivas para investigação futura.  

Perante os resultados obtidos, podemos concluir que não existem grandes diferenças 

entre os valores médios atribuídos pelos enfermeiros subordinados, relativamente aos 

vários papéis de liderança. A percepção dos subordinados designa um perfil de 

competências de liderança enquadrado essencialmente em papéis pertencentes aos 

quadrantes inferiores do Modelo dos Valores Contrastantes (Quinn et al. 1990), 

centrados no modelo dos objectivos racionais e no modelo dos processos internos. Estes 

modelos evidenciam uma liderança orientada para os objectivos e para uma 

produtividade elevada. Os critérios de eficácia são a estabilidade/continuidade, 

monitorização e controlo de processos, planificação de projetos e análise de 

documentação. 

Relativamente à comparação entre a auto e heteroavaliação do desempenho das 

competências de liderança dos enfermeiros chefe, pelos mesmos e pelos enfermeiros 

subordinados, concluímos que existem diferenças significativas entre elas, sendo os 

valores médios relativos a autoavaliação superiores aos valores encontrados na 

avaliação feita pelos Enfermeiros subordinados (heteroavaliação). Este gap entre as auto 

e heteroavaliações poderá ter a sua explicação no nível elevado de exigência que os 

profissionais de enfermagem colocam nos seus responsáveis diretos, pelo facto de 

pertencerem a uma classe profissional com grande diferenciação técnico-científica, onde 

se centram grande parte dos processos de tomada de decisão (Parreira et al. 2006).  

Quanto à percepção das competências de liderança em função das variáveis 

sociodemográficas, concluímos que existem diferenças significativas nas percepções 

feitas pelos enfermeiros em função da idade, da categoria profissional, do tempo de 

exercício profissional e do tempo de exercício profissional no serviço atual. As 
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diferenças relativas à idade indicam que os enfermeiros com mais idade reconhecem um 

melhor desempenho face às competências de liderança das chefias do que os 

enfermeiros mais novos. No que diz respeito à categoria profissional, concluímos que os 

Enfermeiros Chefe reconhecem um melhor desempenho face às suas próprias 

competências de liderança do que os enfermeiros com outras categorias profissionais. 

Na percepção dos enfermeiros que pertencem às restantes categorias profissionais não 

existem diferenças significativas. Concluímos também, que os enfermeiros com mais 

tempo de exercício profissional e mais tempo no atual serviço valorizam mais o 

desempenho das competências de liderança, do que os enfermeiros com menos tempo 

total de profissão e menos tempo no serviço atual. 

Estes resultados podem ser fundamentados pelo estado mais avançado de maturidade 

psicológica e profissional que os enfermeiros com mais idade e mais anos de exercício 

profissional possam ter, comparativamente com enfermeiros mais novos e com menos 

anos de exercício profissional. Tal com defendem Hersey et al. (2007), liderados com 

alta maturidade técnica e psicológica são mais autónomos e apresentam níveis de 

motivação normalmente mais elevados, o que pode justificar um reconhecimento mais 

favorável do desempenho das competências de liderança. Contudo estes autores não 

descartam a responsabilidade dos líderes, afirmando que uma das suas funções mais 

importantes é a promoção do desenvolvimento da maturidade profissional dos seus 

subordinados. 

Após a análise global dos resultados deste trabalho, parece-nos de grande importância 

no que respeita às chefias de enfermagem, que estas reconheçam os seus pontos fortes e 

pontos fracos identificados pelos subordinados que consigo se relacionam. Com este 

reconhecimento, cada enfermeiro chefe poderá fazer uma autoanálise e desenvolver as 

suas competências, reequilibrar o seu perfil de liderança e alavancar as suas 

potencialidades atingindo níveis mais elevados. 

Conscientes das dificuldades que tivemos na realização do estudo e das limitações do 

mesmo, consideramos pertinente mencioná-las neste espaço de reflexão para que 

constituam uma mais-valia na interpretação correta dos resultados obtidos. Assim 

sendo, as primeiras dificuldades prenderam-se com a morosidade do processo de 

autorização para aplicação dos inquéritos como método de colheita de dados e a forma, 
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decorrente desse processo, como foi obtida a amostra na instituição de saúde onde 

decorreu o estudo. Consideramos que este facto condicionou de certo modo a 

participação de alguns enfermeiros, traduzido por um tempo de espera pouco 

rentabilizado na recolha dos dados.  

Outra dificuldade sentida foi a falta de motivação dos próprios enfermeiros, 

essencialmente ao nível dos subordinados, na adesão à participação no estudo, o que 

limitou o tamanho da amostra. Contudo, julgamos que apesar da taxa de resposta em 

algumas unidades ser relativamente baixa, globalmente a amostra é aceitável e 

representativa, mostrando-se adequada a utilização dos testes estatísticos utilizados e a 

generalização dos resultados para a população em estudo.    

Por fim, a falta de estudos na literatura específica da área que comparem a percepção dos 

enfermeiros prestadores de cuidados de saúde com a percepção dos enfermeiros chefe, face 

às competências de liderança destes, afigurou-se como uma das principais 

dificuldades/limitações deste trabalho, não sendo possível em alguns aspectos fazer 

comparações com outros estudos de idêntica natureza. 

Partindo desta reflexão aproveitamos para deixar como sugestões para investigações futuras 

o desenvolvimento de estudos comparativos com amostras mais alargadas quer ao nível das 

percepções dos diferentes intervenientes da profissão de enfermagem, quer ao nível de 

outras organizações de saúde em diversas regiões do país e ainda a nível internacional. 

Julgamos também interessante, que futuras investigações aprofundem alguns dados deste 

estudo de forma exploratória, com o propósito de identificar factores causais das diferenças 

estatisticamente significativas encontradas na relação das variáveis sociodemográficas, com 

a percepção das competências de liderança. Igualmente interessantes e recomendados são os 

estudos de cariz longitudinal, no sentido de permitir analisar possíveis mudanças ao longo 

do tempo no processo de desenvolvimento de competências. 

Acreditamos que os resultados deste estudo poderão fornecer importantes indicadores, 

especificamente em relação ao desempenho das competências de liderança nas chefias 

de enfermagem e, globalmente, à compreensão da complexidade da liderança em 

contextos de organizações de saúde. 
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APÊNDICES 

Apêndice I – Referencial de competências para enfermeiros da área da 

gestão 

 

Fonte: elaboração própria, adaptado da APEGL (2009) 

 

 

  
Competências 

Eixo 1 Prática profissional ética e legal 

1. Garante o respeito pelos valores, regras 

deontológicas e prática legal; 

2. Garantes as melhores práticas profissionais; 

Eixo 2 Gestão dos cuidados e serviços 

3. Prevê e gere pessoas; 

4. Optimiza e promove o desenvolvimento de 

competências; 

5. Prevê e assegura os meios necessários à 

prestação de cuidados; 

6. Prevê e gere riscos; 

Eixo 3 Intervenção política e assessoria 

7. Participa na definição de políticas; 

8. Efetua planos de intervenção e projetos 

sectoriais e estratégicos; 

Eixo 4 Desenvolvimento profissional 

9. Promove a enfermagem baseada na 

evidência; 

10. Promove a formação e desenvolvimento da 

prática de enfermagem. 
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Apêndice II – Conteúdo funcional da categoria de Enfermeiro Chefe  

 

Área de Atuação da Gestão - Artigo 8.º - Nº 1 

Ao enfermeiro chefe compete, a nível de uma unidade de cuidados: 

a) Integrar o órgão de gestão das unidades de cuidados, sempre que este for colegial; 

b) Promover e colaborar na definição ou atualização de normas e critérios para a prestação 

de cuidados de enfermagem; 

c) Determinar as necessidades em enfermeiros, tendo em vista os cuidados de enfermagem a 

prestar, cabendo-lhe a responsabilidade de os distribuir e adequar às necessidades 

existentes, nomeadamente através da elaboração de horários e planos de férias; 

d) Propor o nível e tipo de qualificações exigidas ao pessoal de enfermagem, em função dos 

cuidados de enfermagem a prestar; 

e) Participar na elaboração do plano e do relatório globais da unidade de cuidados, 

desenvolvendo, de forma articulada, o plano e o relatório anuais, referentes às atividades 

de enfermagem; 

f) Incrementar métodos de trabalho que favoreçam um melhor nível de desempenho do 

pessoal de enfermagem e responsabilizar-se pela garantia da qualidade dos cuidados de 

enfermagem prestados; 

g) Planear e concretizar, com a equipa de enfermagem, ações que visem a melhoria da 

qualidade dos cuidados de enfermagem, procedendo à respectiva avaliação; 

h) Determinar os recursos materiais necessários para prestar cuidados de enfermagem; 

i) Participar nas comissões de escolha de material e equipamento para prestação de 

cuidados na unidade; 

j) Conhecer os custos dos recursos utilizados na prestação de cuidados na unidade e 

encontrar mecanismos que garantam a sua utilização correta e o controlo dos gastos 

efectuados; 
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Fonte: elaboração própria, adaptado do Decreto-lei nº 437/91 de 8 de Novembro 

 

 

 

 

 

k) Participar na determinação de custos/benefícios no âmbito dos cuidados de enfermagem; 

l) Favorecer boas relações interpessoais na equipa de enfermagem e outro pessoal; 

m) Avaliar o pessoal de enfermagem da unidade de cuidados e colaborar na avaliação de 

outro pessoal; 

n) Promover a divulgação na unidade de cuidados, da informação com interesse para o 

pessoal de enfermagem; 

o) Criar condições para que sejam efectuados estudos e trabalhos de investigação pelo 

pessoal de enfermagem da unidade de cuidados; 

p) Realizar ou colaborar em trabalhos de investigação sobre a gestão de serviços de 

enfermagem/cuidados de enfermagem; 

q) Utilizar os resultados de estudos e trabalhos de investigação na melhoria da gestão do 

serviço de enfermagem da unidade de cuidados; 

r) Responsabilizar-se pela concretização, na unidade de cuidados, das políticas ou diretivas 

formativas emanadas pelo órgão de gestão do estabelecimento ou serviço; 

s) Responsabilizar-se pela concretização dos compromissos assumidos pelo órgão de gestão 

do estabelecimento ou serviço com os estabelecimentos de ensino, relativamente à 

formação básica e pós-básica de enfermeiros; 

t) Criar condições para a realização de atividades de formação de outro pessoal na unidade 

de cuidados e colaborar nessa formação, quando tal se justifique.  
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Apêndice III – Papéis e competências de liderança 

Papéis Descrição Competências 

 

Inovador 

Conceptualiza e projeta as mudanças necessárias 

sendo um facilitador na adaptação e na mudança. 

Sonhador, criativo, visionário que enfrenta as 

inovações e as apresenta de modo criativo. 

1. Conviver com a 

mudança; 

2. Pensamento Criativo; 

3. Gestão da Mudança; 

 

 

Broker 

Politicamente astuto, persuasivo, influente e 

poderoso que promove a manutenção da 

legitimidade externa e obtenção de recursos 

necessários. Aparência, imagem e reputação 

caracterizam-no. Elo de ligação, porta-voz, 

representa a organização nos processos de 

negociação, visando a obtenção de recursos.   

4. Criar e manter uma base 

de poder; 

5. Negociar acordos e 

compromissos; 

6. Apresentar as ideias: 

apresentações verbais 

eficazes; 

 

Produtor 

Centrado nas tarefas, no trabalho que tem em 

mãos. Enérgico, com força interior, com ímpeto 

pessoal, com alto nível de motivação, encorajando 

e motivando os seguidores a aceitarem 

responsabilidades e a manterem uma 

produtividade elevada. 

7. Produtividade e 

motivação pessoal; 

8. Motivar os outros;  

9. Gestão do tempo e do 

stress;  

 

Diretor 

Clarificador de expectativas, mediante a 

planificação e estabelecimento de objectivos. Dá 

instruções, inicia, estrutura e define problemas, 

especifica papéis, escolhe alternativas, estabelece 

regras e define políticas necessárias.  

10. Tomada de iniciativas;  

11.Fixação de metas;  

12.Delegação eficaz;  

 

Coordenador 

Mantém a estrutura e fluxo do sistema a funcionar 

de forma ininterrupta, minimizando as disfunções 

e conflitos. É confiável e de quem se gosta de 

depender. Analisa e revê relatórios, elabora 

orçamentos, realiza planos e efetua propostas. 

13. Planificação;  

14. Organização e desenho;  

15. Controlo; 
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Fonte: elaboração própria, adaptado de Quinn (1988) e Quinn et al. (1990) 

 

 

  

 

 

 

 

Monitor 

Sabe sempre o que está acontecer, assegurando-se 

que as pessoas cumprem as regras e estão a atingir 

os objectivos definidos. Racionalista convicto, 

preocupado como detalhe investindo na lógica da 

resolução de problemas, classificando, 

canalizando e organizando a informação 

necessária que permite planificar a tomada de 

decisão.  

16. Reduzir a sobrecarga 

da informação;  

17. Analisar a informação 

criticamente;  

18. Apresentar a 

informação: redigir com 

eficácia; 

 

Facilitador 

Promotor do desenvolvimento de esforço 

colectivo, criador de coesão, união e espírito de 

grupo. Orientado para o processo, desempenhando 

um papel importante no aumento da moral da 

equipa, na gestão e mediação de conflitos 

interpessoais, participação e facilitação de 

resolução de problemas de grupo. 

19. Criação de equipas;  

20. Tomada de decisões 

participativa; 

21. Gestão do conflito; 

 

 

Mentor 

Promotor de desenvolvimento das pessoas perante 

uma orientação empática, facilitando 

oportunidades de formação e desenvolvimento de 

competências. Aberto, sensível, justo, acessível e 

a ajuda que disponibiliza levam-no a utilizar a 

escuta ativa, o elogio e o apoio de pedidos 

legítimos.    

22. Autocompreensão e 

compreensão dos outros;  

23. Comunicação 

interpessoal; 

24. Desenvolvimento dos 

subordinados; 
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ANEXOS 

Anexo I – Autorização para utilização da Escala de Avaliação de 

Competências de Liderança 
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Anexo II – Autorização do Conselho de Administração do CHP para a 

aplicação dos questionários 
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Anexo III – Inquérito para os Enfermeiros Chefe 

 

Inquérito – Enfermeiros Chefe 

Este instrumento é constituído por dois questionários que têm como objectivo, recolher 

informação e a sua opinião sobre alguns aspectos relacionados com a sua atividade 

profissional.  

 

Inserindo-se no âmbito de um estudo de investigação, relativo ao Mestrado em Gestão e 

Economia de Serviços de Saúde da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 

os dados recolhidos, destinam-se à elaboração de uma dissertação subordinada ao tema: 

“Competências de Liderança nas Chefias de Enfermagem”. 

 

Gostaria de solicitar a sua colaboração, respondendo aos dois questionários. O seu 

preenchimento é inteiramente anónimo e confidencial, sendo os dados tratados com 

toda a privacidade e apenas para informação estatística. Por isso, não o assine, por 

favor.  

 

Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a sua informação/opinião. 

No final do preenchimento verifique se respondeu a todas as questões.  

 

A sua colaboração é preciosa. 

Muito Obrigado! 

Teófilo Sousa   

Porto, Maio de 2012 
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Parte 1 - Questionário de Dados Sociodemográficos 

 

Indicações de preenchimento: 

 Assinale com uma X (cruz) a resposta adequada ao seu caso ou complete-a, se 

for caso disso, em relação às seguintes questões. 

 

1- Idade: 
 

21-30        31-40           41-50                  51-60              60   

 

2- Género: 

Masculino    Feminino    

 

3- Estado Civil: 

Solteiro   Casado/União de facto   Divorciado    Viúvo   

 

4- Habilitações Literárias: 

Bacharelato   Licenciatura   Pós-graduação          Mestrado    

Doutoramento   

 

5- Categoria Profissional: 

Enfermeiro    Enfermeiro Graduado      Enfermeiro Especialista   

Enfermeiro Chefe   

 

6- Tempo de exercício profissional: 

0-5 anos    6-10 anos    11-20 anos    21-30 anos   

>30   
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7- Unidade Hospitalar onde exerce Funções: 

Hospital de Santo António          Hospital Maria Pia     Maternidade Júlio Dinis   

Hospital de Joaquim Urbano  

 

8- Serviço(s) onde exerce funções: 

Qual(is)?_______________________________________ 

 

9- Tempo de exercício profissional no atual serviço: 

0-5 anos    6-10 anos    11-20 anos    21-30 anos         

>30    

 

10- Formação Complementar: 

Curso de Especialização/CESE   Curso de Pós-licenciatura     

Outra (s) Licenciatura (s)      
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Parte 2 - Questionário de Competências de Liderança, adaptado de Parreira 

et al. (2006) 

 

Este questionário é constituído por uma escala, utilizada para medir a autopercepção dos 

enfermeiros chefe face às suas competências de liderança.  

 

Indicações de preenchimento:  

 Comece o preenchimento deste questionário pelo seu início sem saltar questões.  

 Responda a todo o questionário de seguida, sem interrupções. 

 Procure responder sem se deter demasiado tempo em cada pergunta.   

 Para cada pergunta existe uma escala. Pode utilizar qualquer ponto da escala (ver 

escala de avaliação abaixo) desde que o considere adequado. 

 Por favor, não deixe de responder a nenhuma questão.  

 Pense na sua forma de agir. Diga-nos com que frequência apresenta os seguintes 

comportamentos. 

 

Escala de Avaliação: 

 

1. Quase nunca 

2. Muito raramente 

3. Raramente 

4. Ocasionalmente 

5. Frequentemente 

6. Muito Frequentemente 

7. Quase sempre 
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Muito obrigado pela sua colaboração! 

Comportamentos 1 2 3 4 5 6 7 

1. Propõe ideias criativas        

2. Promove a continuidade das operações diárias da unidade        

3. Exerce influência nos níveis mais altos da organização        

4. Revê cuidadosa e detalhadamente toda a informação disponível        

5. Mantêm na unidade uma orientação para os resultados        

6. Facilita a construção de consensos no trabalho da unidade        

7. Define áreas de responsabilidade para os subordinados        

8. Ouve os problemas pessoais dos subordinados        

9. Minimiza rupturas no fluxo de trabalho        

10. Utiliza/experimenta conceitos e procedimentos novos        

11. Encoraja a tomada de decisão participativa        

12. Assegura que todos saibam os objectivos da unidade        

13. Influência decisões tomadas em níveis superiores        

14. Compara registos e relatórios na procura de discrepâncias        

15. Verifica se são cumpridos os objectivos estabelecidos        

16. Demonstra empatia e preocupação na relação com os subordinados        

17. Trabalha com informação técnica        

18. Tem acesso a pessoas de níveis mais elevados        

19. Clarifica objectivos da unidade de trabalho        

20. Trata as pessoas de modo delicado e cuidado        

21. Mantém as rédeas do que se passa na unidade        

22. Resolve problemas com criatividade        

23. Impulsiona a unidade para o cumprimento dos seus objectivos        

24.Encoraja os subordinados a partilhar ideias em grupo        

25. Procura inovações e melhorias potenciais        

26. Clarifica prioridades e direções        

27. Apresenta aos superiores hierárquicos ideias convincentes        

28. Traz à unidade uma sensação de ordem        

29. Preocupa-se com as necessidades dos subordinados        

30. Realça a obtenção das propostas previstas        

31. Cria uma equipa de trabalho com grupos        

32. Analisa planos e projetos        
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Anexo IV – Inquérito para os Enfermeiros 

 

Inquérito – Enfermeiros 

Este instrumento é constituído por dois questionários que têm como objectivo, recolher 

informação e a sua opinião sobre alguns aspectos relacionados com a sua atividade 

profissional.  

 

Inserindo-se no âmbito de um estudo de investigação, relativo ao Mestrado em Gestão e 

Economia de Serviços de Saúde da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 

os dados recolhidos, destinam-se à elaboração de uma dissertação subordinada ao tema: 

“Competências de Liderança nas Chefias de Enfermagem”. 

 

Gostaria de solicitar a sua colaboração, respondendo aos dois questionários. O seu 

preenchimento é inteiramente anónimo e confidencial, sendo os dados tratados com 

toda a privacidade e apenas para informação estatística. Por isso, não o assine, por 

favor.  

 

Não há respostas certas ou erradas. O que nos interessa é a sua informação/opinião. 

No final do preenchimento verifique se respondeu a todas as questões.  

 

A sua colaboração é preciosa. 

Muito Obrigado! 

Teófilo Sousa   

Porto, Maio de 2012 
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Parte 1 - Questionário de Dados Sociodemográficos 

 

Indicações de preenchimento: 

 Assinale com uma X (cruz) a resposta adequada ao seu caso ou complete-a, se 

for caso disso, em relação às seguintes questões. 

 

1- Idade: 
 

21-31        31-40           41-50                  51-60              60   

 

2- Género: 

Masculino    Feminino    

 

3- Estado Civil: 

Solteiro   Casado/União de facto   Divorciado    Viúvo   

 

4- Habilitações Literárias: 

Bacharelato   Licenciatura   Pós-graduação          Mestrado    

Doutoramento   

 

5- Categoria Profissional: 

Enfermeiro    Enfermeiro Graduado      Enfermeiro Especialista   

 

6- Tempo de exercício profissional: 

0-6 anos    6-10 anos    11-20 anos    21-30 anos   

>30   
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7- Unidade Hospitalar onde exerce Funções: 

Hospital de Santo António          Hospital Maria Pia     Maternidade Júlio Dinis   

Hospital de Joaquim Urbano  

 

8- Serviço(s) onde exerce funções: 

Qual(is)?_______________________________________ 

 

9- Tempo de exercício profissional no atual serviço: 

0-5 anos    6-10 anos    11-20 anos    21-30 anos         

>30    

 

10- Formação Complementar: 

Curso de Especialização/CESE   Curso de Pós-licenciatura     

Outra (s) Licenciatura (s)      
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Parte 2 - Questionário de Competências de Liderança, adaptado de Parreira 

et al. (2006) 

 

Este questionário é constituído por uma escala, utilizada para medir a percepção dos 

enfermeiros face às suas competências de liderança do seu chefe.  

 

Indicações de preenchimento:  

 Comece o preenchimento deste questionário pelo seu início sem saltar questões.  

 Responda a todo o questionário de seguida, sem interrupções. 

 Procure responder sem se deter demasiado tempo em cada pergunta.   

 Para cada pergunta existe uma escala. Pode utilizar qualquer ponto da escala (ver 

escala de avaliação abaixo) desde que o considere adequado. 

 Por favor, não deixe de responder a nenhuma questão.  

 Pense na forma de agir do seu chefe. Diga-nos com que frequência apresenta os 

seguintes comportamentos. 

 

Escala de Avaliação: 

 

8. Quase nunca 

9. Muito raramente 

10. Raramente 

11. Ocasionalmente 

12. Frequentemente 

13. Muito Frequentemente 

14. Quase sempre 
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Muito obrigado pela sua colaboração! 

Comportamentos 1 2 3 4 5 6 7 

1. Propõe ideias criativas        

2. Promove a continuidade das operações diárias da unidade        

3. Exerce influência nos níveis mais altos da organização        

4. Revê cuidadosa e detalhadamente toda a informação disponível        

5. Mantêm na unidade uma orientação para os resultados        

6. Facilita a construção de consensos no trabalho da unidade        

7. Define áreas de responsabilidade para os subordinados        

8. Ouve os problemas pessoais dos subordinados        

9. Minimiza rupturas no fluxo de trabalho        

10. Utiliza/experimenta conceitos e procedimentos novos        

11. Encoraja a tomada de decisão participativa        

12. Assegura que todos saibam os objectivos da unidade        

13. Influência decisões tomadas em níveis superiores        

14. Compara registos e relatórios na procura de discrepâncias        

15. Verifica se são cumpridos os objectivos estabelecidos        

16. Demonstra empatia e preocupação na relação com os subordinados        

17. Trabalha com informação técnica        

18. Tem acesso a pessoas de níveis mais elevados        

19. Clarifica objectivos da unidade de trabalho        

20. Trata as pessoas de modo delicado e cuidado        

21. Mantém as rédeas do que se passa na unidade        

22. Resolve problemas com criatividade        

23. Impulsiona a unidade para o cumprimento dos seus objectivos        

24.Encoraja os subordinados a partilhar ideias em grupo        

25. Procura inovações e melhorias potenciais        

26. Clarifica prioridades e direções        

27. Apresenta aos superiores hierárquicos ideias convincentes        

28. Traz à unidade uma sensação de ordem        

29. Preocupa-se com as necessidades dos subordinados        

30. Realça a obtenção das propostas previstas        

31. Cria uma equipa de trabalho com grupos        

32. Analisa planos e projetos        


