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RESUMO 

 

Caracterizam-se as instituições particulares de solidariedade social (IPSS), 

no seio das organizações do sector não lucrativo (OSNL), enquadrando-as no 

sistema de Segurança Social, português. As singularidades são evidenciadas, tal 

como as particularidades que moldam a condução destas organizações (o projecto 

associativo/institucional, a sua «performance»; o conselho de administração (CA) 

e o seu ciclo de vida). 

A gestão social é analisada dando conta das suas especificidades, princípios 

pelos quais se regem. Também os constrangimentos, os desafios e as propostas 

para uma gestão mais efectiva são abordados apontando-se um modelo e um 

paradigma de gestão social. 

As funções e áreas de actuação do director(a) técnico(a), de IPSS, são 

sistematizadas, tal como o seu perfil e as competências preconizadas para o seu 

desempenho, após aprofundamento do conceito de competência. A definição das 

acções a realizar e a reflexão em torno das áreas de actuação e das competências 

exigidas permitiu-nos a construção de um questionário – o QPCDT – composto 

por quatro subescalas (ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS), destinado a medir a 

percepção de competências dos directores técnicos. 

 O objectivo do estudo empírico realizado é o de analisar e explorar 

relações / diferenças entre os factores socioprofissionais, institucionais e de 

percepção de competências dos directores técnicos de estabelecimentos de 

prestação de serviço de acção social, com respostas sociais vocacionadas para a 

terceira idade, localizados na Região Centro, de Portugal. As opções 

metodológicas recaíram sobre um estudo de natureza quantitativa com recurso à 

administração, durante o ano de 2011, do QPCDT (Simões, 2011), criado para 

esta investigação. Os estudos de fiabilidade realizados revelaram um coeficiente 

de fiabilidade interna alfa do QPCDT_Total de 0,984 e as correlações entre os 71 

itens, indicam que são: – positivas; – significativas (p < 0,001) – relativamente 

grandes, mas não muito grandes (variam entre 0,427 e 0,502). 
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Caracterização da amostra (n= 353): média de idades de 36,8 anos; 96% de 

mulheres; 71% são assistentes sociais; média de anos de experiência como DT: 

5,6; 91% trabalha em instituições particulares de solidariedade social (IPSS), 

sendo que 60% das instituições são associações de solidariedade social; 71% tem 

a seu cargo 2 a 3 respostas sociais vocacionadas para a terceira idade (84% 

serviço de apoio domiciliário; 70% centro de dia; 48% lar de idosos). Recursos 

humanos a cargo: - média de colaboradores remunerados: 22,92; - média de 

quadros técnicos superiores: 2,20. 

Constatou-se que, 38% concluiu ou frequenta formação pós-graduada 

(Mestrado / Pós-gradução); as áreas de actuação em que sentem necessidade de 

formação complementar são: direcção e gestão de recursos humanos e da 

comunicação (DGRHC) 56%; elaboração, execução e avaliação das políticas de 

intervenção social (EEA_PIAS) 46%; definição e condução estratégica e 

operacional do projecto institucional (DCEO_PIS) 39%; gestão económica, 

financeira e logística (GEFL_F4) 33%. Da sua relação com a instituição: em 2005 

iniciaram a actividade e em 2008 assumiram funções de director(a) técnico(a) - 

mediana em ambos os casos.  

A percepção de competência profissional, segundo o QPCDT: pontuação 

média 176,55 (± 34,899; mín: 76; máx.: 284); ECE_PI: pontuação média: 62.97 

(± 11,083; min: 36; máx.: 96); DGRH – pontuação média: 51.90 (± 10.292; m.: 

29; máx.: 80); GEFL – pontuação média: 39.66 (± 11.390; mín.: 4; máx.: 72); 

VAIS – pontuação média: 22.02 (± 5.420; mín.: 7; máx.: 36). Os testes estatísticos 

efectuados demonstraram que as pontuações do QPCDT_Total diferem por / 

pela(s):  – variáveis sociodemográficas idade e sexo; – formação pós-graduada; – 

número de áreas identificadas com necessidades formativas; – necessidades de 

formação em três áreas de actuação (EEA_PIAS; DCEO_PIS; DGRHC) e, – 

categoria profissional (“director técnico” / “outras categorias”). 
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ABSTRACT 

 

Private Social Welfare Organisations (IPSS) are defined in accordance with the 

Portuguese non-profit organisations sector, adjusting them to the Social Welfare 

System. Their singularities are emphasised, as are their specific points that shape 

the management of said organisations (the associative/institutional project, its 

'performance', the board of directors (BD) and its life cycle). 

Social management is evaluated taking into consideration its specific 

points and ruling principles. Also the constraints, challenges and proposals for 

more effective management are discussed, leading to a model and paradigm for 

social management. 

The roles and areas of operation of a IPSS technical director are 

structured accordingly to the profile and skills recommended for optimal 

performance, after an in-depth view of the concept of competence. 

Defining the actions to be carried out, and pondering over the areas of 

operation and required skills allowed us to create a survey – the QPCDT – 

composed of four subscales (ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS), intended to 

measure the perception of skills of technical directors. 

The aim of this empirical study is to analyse and explore connections / 

differences between socio-occupational factors, institutional factors and the 

perception of skills of technical directors (TD) of establishments, which provide 

social welfare services intended for seniors in the Central Region of Portugal. The 

choice of methodology relied on a quantitative study concerning management of 

the QPCDT (Simões, 2011), carried out in 2011 and intended for this research. 

The performed consistency studies revealed an alpha reliability coefficient of 

QPCDT_Total of 0.984, and the correlations between the 71 items displayed: - 

positive; - significant (p <0.001) - relatively large but not outsized (ranging 

between 0.427 and 0.502). 

Characteristics of the sample (n = 353): average age 36.8 years, 96% 

women, 71% are social workers, average years of experience as TD: 5.6, 91% 

works in Private Social Welfare Organisations (IPSS), and 60% of institutions are 
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charitable associations, 71% is in charge of 2-3 social responses aimed at seniors 

(84% home care service, 70% day care centre,48% senior homes). Human 

resources: - Average paid employees: 22.92; - senior staff average: 2.20. 

It was found that 38% attended or is completing post-graduate training 

(Master Degree / Post-graduation); the areas of activity in which they feel the 

need for additional training are: management, communication and human resource 

management (DGRHC) 56%; development, implementation and evaluation of 

social intervention policies (EEA_PIAS) 46%; definition, strategic and 

operational guidance of institutional projects (DCEO_PIS) 39%; economic, 

financial and logistics management (GEFL_F4) 33%. Regarding their relationship 

with the institution: they began operations in 2005 and in 2008 they took over as 

Technical Directors - median in both cases. 

The perception of professional competence according to QPCDT: 176.55 

average score (± 34.899, min: 76, max.: 284); ECE_PI: average score: 62.97 (± 

11.083, min: 36, max.: 96); DGRH - average score: 51.90 (± 10,292; m.: 29, 

max.: 80); GEFL - average score: 39.66 (± 11,390; min.: 4, max.: 72); VAIS - 

average score: 22.02 (± 5420 ; min.: 7; max.: 36). Statistical tests have shown that 

QPCDT_Total scores differ in the following:     socio-demographic variables age 

and sex;     postgraduate training;    number of areas  it  identified training needs      

training needs in three performance areas (EEA_PIAS; DCEO_PIS; DGRHC) 

and     professional category ("technical director" / "other categories"). 
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RESUMEN 

 

Las instituciones particulares de solidaridad social (IPSS) se caracterizan, en el 

seno de las organizaciones de sector sin ánimo de lucro (OSNL), cuadrándose en el 

sistema de Seguridad Social portugués. Las singularidades son evidenciadas, tal como las 

particularidades que moldean la conducción de estas organizaciones (el proyecto 

asociativo / institucional, su «performance»; el consejo de administración (CA) y su ciclo 

de vida). 

La gestión social se analiza y darse cuenta de sus especificidades y los principios 

que la rigen. También los constreñimientos, los desafíos y las propuestas para una gestión 

más efectiva san abordados indicándonos un modelo y un paradigma de gestión social. 

Las funciones e áreas de acción del director(a) técnico(a) de IPSS, son 

sistematizadas, tal como su perfil y las competencias exaltadas para su desempeño, tras la 

profundización del concepto de competencia. La definición de las acciones a realizar y la 

reflexión en torno de las áreas de acción exigidas nos permitió construir un cuestionario 

– el QPCDT – compuesto por cuatro subescalas (ECE_PI; DGRH; GEFL y VAIS), 

destinado a medir la percepción de competencias de los directores técnicos de las IPSS. 

El objetivo del estudio empírico realizado es analizar y explorar relaciones / 

diferencias entre los factores socio-profesionales, institucionales y de percepción de 

competencias de los directores técnicos de instituciones de prestación de servicio de 

acción social, con respuestas sociales destinadas a la tercera edad, ubicadas en la Región 

Central de Portugal. Las opciones metodológicas han recaído sobre un estudio de 

naturaleza cuantitativa con recurso a la administración, durante el año de 2011, del 

QPCDT (Simões, 2011), creado para esta investigación. Los estudios de fiabilidad 

realizados han mostrado un coeficiente de fiabilidad interna alfa del QPCDT_Total de 

0,984 y las correlaciones entre los ítems, indican que son: - positivas; significativas 

(p<0,001) – relativamente grandes, pero no muy grandes (varían entre 0,427 y 0,502). 

Caracterización de la muestra (n=353): promedio edades de 36,8 años; 96% mujeres; 

71% asistentes sociales; promedio años de experiencia como DT: 5,6; 91% trabaja en 

instituciones particulares de solidaridad social (IPSS), siendo que 60% de las instituciones 

son asociaciones de solidaridad social; 71% tienen a su cargo 2 a 3 respuestas sociales 

destinadas a la tercera edad (84% servicio de apoyo domiciliario; 70% centro de día; 

48% residencias de ancianos). Recursos humanos a cargo: - promedio de colaboradores 

remunerados: 22,92; - promedio de cuadros técnicos superiores: 2,20. 
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Se verificó que, el 38% ha concluido o frecuenta formación de postgraduada 

(Master / Post-grado); las áreas de acción en las que sienten necesidad de formación 

complementaria son: dirección y gestión de recursos humanos y de la comunicación 

(DGRHC) 56%; elaboración, ejecución y evaluación de las políticas de intervención 

social (EEA_PIAS) 46%; definición y conducción estratégica y operacional del proyecto 

institucional (DCEO_PIS) 39%; gestión económica, financiera y logística (GEFL_F4) 

33%. De su relación con la institución: en 2005 comenzaron su actividad y en 2008 han 

asumido funciones de director(a) técnico(a) – mediana en ambos los casos. 

La percepción de competencia profesional, según el QPCDT: QPCDT_Total – 

puntuación promedia 176,55 (± 34,899; min: 76; max.: 284); ECE_PI – puntuación 

promedia 62.97 (± 11,083; min: 36; max.: 96); DGRH – puntuación promedia: 51.90 

(±10.292; m.: 29; max.: 80); GEFL – puntuación promedia: 39.66 (±11.390; min.: 4; 

max.: 72); VAIS – puntuación promedia: 22.02 (±5.420; min.: 7; max.: 36). Las pruebas 

estadísticas efectuadas han demostrado que las puntuaciones del QPCDT_Total difieren 

por / por la(s): variables socio demográficas edad y sexo: - formación de post-grado; - 

número de áreas identificados con necesidades formativas; - necesidades de formación en 

tres áreas de acción (EEA_PIAS; DCEO_PIS; DGRHC) y, - categoría profesional 

(“director técnico” / “otras categorías”).     
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RESUMEN EXTENDIDO 

 

Las organizaciones del sector sin fines de lucro (OSNL), en particular las 

instituciones privadas de solidaridad social (IPSS), están ancladas en principios 

fundamentales y en la búsqueda de bienestar jugando un papel clave en el 

mantenimiento y la mejora del modelo social actual (que regula la producción y la 

prestación de muchos servicios de acción social)     en 2009 la economía social en 

Europa representó el 10% de las empresas europeas (cerca de 2 millones de euros) 

e igualó el 6% del empleo total (RPE N º 124835). 

El respeto de los valores comunes, la democracia, la participación de los 

interlocutores sociales, los objetivos sociales en el beneficio o la defensa y 

aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad son el sello distintivo 

de OSNL. Sin embargo, fue “a autonomia de gestão e a independência 

relativamente aos poderes públicos; a mobilização do essencial dos excedentes à 

consecução de objectivos de desenvolvimento sustentável e o serviço prestado aos 

seus membros de acordo com o interesse gera” (RPE N º 124835), la inspiración 

para este traba o      ue se re ela muy importante en el caso de las IPSS, ya que 

mantienen una relación de interdependencia con el medio ambiente y dependen en 

gran medida de los recursos que obtienen en el exterior (Bordalo & Cruz, 2010, p 

214.). La prestación de servicios sociales los hace discutir los problemas como 

problemas como la falta de tangibilidad de su outputs (Drucker, 1984) o la 

diversidad de los stakeholders (Sá, 2004), lo que les sitúa ante diferentes puntos 

de vista en cuanto a los valores, medios y los fines. 

La función que realizan es también importante al aliarse la solidaridad y la 

rentabilidad (creación de empleo), lo que contribuye al fortalecimiento de los 

niveles sociales, económicos y regionales para promover la ciudadanía activa y la 

introducción de los valores democráticos, en el plano social y económico. 
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El hecho de que estén sometidas a la crítica (falta de visibilidad 

institucional, enfoques técnicos equivocados) ha motivado este estudio, ya que el 

conocimiento sistematizado proporcionará, sin duda, un aporte para el 

cumplimiento de sus diseños institucionales. Este documento surge por lo tanto de 

nuestro interés en realizar una investigación que contribuya (i) a la profundización 

y el cumplimiento del perfil de competencias (funcionales) Directores Técnicos 

(DT) de los establecimientos de servicios sociales y al mismo tiempo (ii) llevar a 

cabo un estudio empírico, que permite cosechar su conciencia / percepción, sobre 

el dominio de las competencias inherentes a la posición. 

Para profundizar el nivel de conocimiento de la administración y gestión 

(de) las relaciones sociales que se establecen en el cumbre ejecutivo (a veces de 

dos puntas, de acuerdo con Iecovich & Bar-Mor, 2007, Valéau, 2003) y el modelo 

del ciclo de vida del Consejo de Administración (CA) (Mertens y Rijpens, 2009), 

nos permitió comprender las heterogeneidades, as performances y creer en la 

necesidad de continuar trabajando en la construcción de la(s) legitimidad (es) 

(Hatzfeld, 2001) inherentes a la profesión, en esta área de actividad. 

El estudio de los perfiles y las competencias sociales del gerente social 

(Wimpfheimer, 2004; IQF, 2004; Rosset, 2000; Valéau, 2003; Kirchner, 1997) 

permitió solidificar conocimientos, que considere la posibilidad de la creación de 

un estudio empírico, al concluir que la dirección técnica de OSNL, cubre varias 

áreas de actividad, cuya implementación requiere el dominio de diversas 

habilidades profesionales. 

La perspectiva teórica de la administración social (Perron, 1986; Drucker, 

1984; Warham, 1970) y la gestión de las instituciones / servicios sociales 

(Bordalo & Cruz, 2010; Bouquet, 2006; Henderson & Martin; 2004; Valéau, 

2003; Coulshed, 1998, Drucker, 1992), analiza el papel de estos gestores en 

múltiples frentes: (i) la comunidad, (ii) en la (s) política (s) que influyen en el 

desempeño de estas organizaciones, y (iii ) de los cambios ambientales que 
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afectan a la población objeto y el beneficio de los usuarios, (iv) promover / 

mantener la relación recíproca de los grupos (internos y externos) suporte / 

interés. Estos aspectos de la administración y la gestión social son importantes 

para la dirección técnica y, de acuerdo con Wuenschel (2006, p. 16), son 

exclusivos del gerente de las organizaciones que prestan servicios sociales. En 

este sentido sus responsables técnicos necesitan poseer habilidades / competencias 

que, según Wuenschel (2006) son exclusivas para el entorno de servicio social.  

Las funciones e áreas de acción del director(a) técnico(a) de IPSS, luego 

fueron sistematizadas, tal como su perfil y las competencias exaltadas para su 

desempeño, tras la profundización del concepto de competencia (Gouveia, 2007; 

Ceitil, 2006; Cascão, 2004; Le Boterf, 2003; Spencer & Spencer, 1993; 

MacLelland, 1973). 

Del análisis efectuado  llegamos a la conclusión de que el ejercicio del cargo 

de DT, de una institución no lucrativa, requiere el cumplimiento de las funciones 

(Wuenschel, 2006; IQF, 2005; Wimpheimer, 2004; Sá, 2004; Valéau, 2003; 

Kirchner, 1997) que están repartidas en varias áreas de acción. 

Teniendo en cuenta las múltiples acciones que se deben tomar (y que nos 

prescindimos de enumerar), establecemos cuatro áreas funcionales de la actividad 

y sus competencias / habilidades: 

Área funcional 1: Participación en la elaboración, ejecución y evaluación de 

las políticas e intervenciones de acción social (EEA_PIAS o F1). 

Habilidades a tener en cuenta: el análisis de los recursos y redes de actores; 

solicitar una inspección técnica a un problema social en una población objeto 

específica y / o un territorio determinado. 

Área funcional 2: Definición y conducción de un proyecto institucional con 

la intención estratégica y operativa (DCEO_PI o F2). 

Habilidades a tener en cuenta: la planificación de proyectos de la entidad de 

acuerdo con el proyecto institucional, las necesidades y expectativas de los 
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usuarios; estrategia de comunicación externa de la organización, proponer / 

organizar asociaciones; dirigir el proyecto de la institución / servicio y asegurar su 

aplicación; asegurar el ejercicio de los derechos y libertades de los usuarios, 

evaluación de pérdidas y ganancias en un proyecto con respecto a la gestión del 

riesgo y la responsabilidad; evaluación del proyecto de desarrollo del 

establecimiento / servicio y la calidad de las prestaciones y servicios 

Área funcional 3: Dirección, gestión de recursos humanos y la 

comunicación (DGRHC o F3). 

Habilidades a tener en cuenta: la dirección y la aplicación de la gestión de 

los recursos humanos, proyectar y acompañar la gestión de predicción de los 

puestos de trabajo y respectivas habilidades, y garantizar la gestión de los recursos 

humanos, desarrollar e implementar una política de comunicación interna. 

Área funcional 4: económica, financiera y logística (GEFL_F4 o F4). 

Habilidades a tener en cuenta: asegurar el desarrollo y la aplicación 

presupuestaria de la institución / servicio; planificar y gestionar el presupuesto y 

la gestión financiera; garantizar la logística y bienes inmuebles; garantizar una 

política de prevención y gestión de riesgos. 

Las dos primeras áreas son parte de las acciones tomadas como propias de 

la visión anglosajón de la administración social, ya que los dos últimos muestran 

el aspecto de gestión, cuyas acciones son típicas de una visión más acorde con la 

perspectiva de los autores americanos (Perron, 1986). 

Si el primer objetivo era contribuir a la profundización del perfil de 

competencias (funcionales) de los profesionales que realizan la función de 

director (a) técnico (a); el segundo objetivo es conocer la percepción de DT, a los 

establecimientos de servicios sociales, sobre las competencias de la oficina - 

logrado mediante la implementación de un estudio empírico. La madurez teórica, 

nos permitió identificar las competencias que corresponden a las áreas 

funcionales y a su vez la especificación de las competencias necesarias para DT 
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nos permitió crear, también, un cuestionario sobre las percepciones de 

competencia del DT  

El objetivo del estudio empírico es analizar y explorar las relaciones / 

diferencias entre los factores socio-ocupacionales, habilidades institucionales y de 

percepción de los directores técnicos de equipos de servicios sociales, con 

respuestas sociales destinadas a edad avanzada (RS_TI), en la Região centro, de 

Portugal. 

Objetivos Específicos 

1. Relacionar las variables demográficas con la percepción de 

competencia. 

2. Identificar y relacionar el nivel de formación académica con la 

percepción de competencia. 

3. Identificar y relacionar la experiencia con las percepciones de 

competencia. 

4. Identificar y relacionar la necesidad de formación adicional a las 

percepciones de competencia. 

5. Identificar y enumerar las responsabilidades de DT con las percepciones 

de competencia. 

6. Identificar y enumerar el tipo de relación laboral / contrato con la 

percepción de competencia. 

7. Identificar y enumerar las características del contexto institucional con 

las percepciones de competencia. 

Las opciones metodológicas caen en un estudio cuantitativo, que ha 

requerido la creación de un instrumento de recogida de datos. El instrumento 

desarrollado tiene tres partes: (i) caracterización socio profesional del entrevistado 

(parte I), (ii) la caracterización de la institución en la que el DT ocupa la posición 

(parte II), y (iii) el QPCDT (parte III), referente a items específicamente 

construidos evaluar la percepción de competencia del DT. 
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El estudio se deriva de un interés en conocer el perfil de los DT de equipos 

de prestación de servicios de acción social y nuestro interrogatorio / 

cuestionamiento acerca de la percepción de competencias que estos profesionales 

tienen de su propio desempeño. Por lo tanto, se parte de la idea de que la 

percepción de las habilidades (profesional) está relacionada con (i) las 

competencias adquiridas a través de la formación académica, experiencia laboral, 

o (ii) con respecto a las limitaciones del contexto institucional / organizacional y 

situación de trabajo. Por tanto, creemos que los DT perciben su desempeño 

profesional a partir de variables socio-profesional e institucional u organizacional. 

Las variables de naturaleza socio-profesional consideradas son: (a) las 

características demográficas (edad, sexo), (b) las relativas a la formación 

académica (curso de formación, el año en que finalice el curso, otros niveles 

educativos complementarios), la necesidad de formación adicional y (c) las 

relacionadas con la práctica profesional (tipo de contrato; régimen de duración del 

tiempo de trabajo, categoría profesional, las responsabilidades, la experiencia en 

las funciones de la oficina). 

Para obtener información sobre el contexto institucional, consideramos que 

las variables relacionadas con las características de la institución (personalidad 

jurídica, año creación; estatuto de IPSS; escala institucional) y el número y 

tipología de las RS_TI actuales (CC, CD, SAD, L; ...) 

Hipótesis general 

Las percepción de habilidades /competencia de los DT de equipos de 

prestación de servicios de acción social, con RS_TI, ubicado en la Região Centro, 

de Portugal se relaciona con / difiere entre los factores socio-profesionales e 

institucionales. 

Hipótesis 
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H1     La percepción de las habilidades en las cuatro áreas presentadas 

difiere en función de las características socio-demográficas (H1.1: edad; H1.2: 

sexo). 

H2     La percepción de las habilidades en las cuatro áreas presentadas 

(subescalas / áreas) difiere en función de la formación académica (H2.1: 

licenciatura; H2.2: otras formaciones complementarias). 

H3     Experiencia laboral (número de años como director técnico) se 

correlaciona positivamente con dominios específicos de la competencia percibida 

(H3.1: nº años sólo en la institución; H3.2: nº total de años). 

H4     La percepción de las habilidades en las cuatro áreas presentadas 

(subescalas / áreas) varía en función de la necesidad de formación adicional 

(H4.1: nº de las áreas identificadas; en las correspondientes áreas de actividad: 

EEA_PIAS_F1 (H4.2); DCEO_F2 (H4.3); DGRHC_F3 (H4.4); GEFL_F4 (H4.5). 

H5     La percepción de las habilidades en las cuatro áreas presentadas 

(subescalas / áreas) varía en función de las responsabilidades asumidas (H5.1: nº 

RS_TI de su cargo; H5.2: nº de cuadros superiores que dirige; H5.3: nº de 

trabajadores pagados por su responsabilidad). 

H6     La percepción de las habilidades en las cuatro áreas presentadas 

(subescalas / áreas) varía en función de la situación laboral (H6.1: tipología 

contrato de trabajo; H6.2: duración del tiempo de trabajo; H6.3: categoría 

profesional). 

H7     La percepción de las habilidades en las cuatro áreas presentadas 

(subescalas / áreas) varía en función de las características del contexto 

institucional (H7.1: la naturaleza jurídica de la institución; H7.2: “Estatuto de 

IPSS” (Sí / No); H7.3: escala de la institución). 

El universo de población son los profesionales que actúen como dirección 

técnica en establecimientos con RS_TI, ubicadas en la Região Centro, de 

Portugal.. Los profesionales que componen nuestra muestra realizaban las 
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funciones de DT y estaban en oficinas, instituciones y organizaciones, con y sin 

ánimo de lucro, durante el período de recogida de datos (14 julio - 24 agosto 

2011). 

Proceso de definición de la muestra: siendo nuestro universo la población 

los directores técnicos de equipos con RS_TI (situado en la Região Centro, de 

Portugal), en un primer momento - y después de la identificación de los 100 

municipios - , se procedió al escrutinio de las instituciones que tienen al menos un 

RS_TI. Para ello nos dirigimos al sitio electrónico oficial 

(http://www.cartasocial.pt/index2.php), del Instituto de Solidariedade Social, 

Instituto Público (ISS, IP), habiendo sido posible determinar cuál (s) la (s) 

respuesta (s) social (s) existente (s) dependiendo de la ubicación geográfica y, por 

lo tanto, identificar a las instituciones que cumplieron con los requisitos del 

estudio (ubicación geográfica, tipo de respuesta social). 

Después de la identificación de las instituciones existentes en la Região 

Centro, de Portugal, con RS_TI desde el sitio oficial electrónico del ISS-IP, 

fueron transcritos y recopilados 1079 direcciones de correo electrónico 

institucional disponible. La herramienta de recogida de datos, del estudio 

empírico, fue administrado a través de correo electrónico y para este fin, se ha 

creado un formulario electrónico, a través de la "Google Docs". Además del link 

para completar el instrumento, ha seguido en el archivo "PDF", la Carta de 

Presentación del Estudio. anunció esta: ¿cuál es el propósito de la investigación, 

su población objetivo, el alcance geográfico y los criterios de selección de las 

instituciones - garantiza, también, el anonimato y la confidencialidad de los datos 

obtenidos. 

Para el estudio en cuestión se consideraron como criterios de inclusión: 

– El ejercicio de las funciones de DT en equipos con RS_TI 

– El ejercicio de las funciones de DT en centros ubicados en la Região 

Centro, de Portugal 
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– Tener a su cargo al menos uno de los RS_TI. 

Criterios de exclusión: 

– No tener una educación universitaria; 

– No llenar más de uno de los campos obligatorios; 

– Llenar el instrumento por otros medios que el formulario electrónico 

dispuesto a tal efecto 

– Recibimiento del cuestionario fuera de la época de la recolección de 

datos. 

 

La herramienta de recogida de datos se compone de tres partes: (i) una 

destinada a la caracterización socio-profesional, otro (ii) a la caracterización de la 

institución y (iii) el QPCDT (Simões,     )     véase el Apéndice I – doc. 

principal. 

Identificar las habilidades / competências necesarias para ocupar el puesto 

de director técnico – (i) el desarrollo y la conducta estratégica de un proyecto 

institucional / servicio (ECE_PI ou DC 1); (ii) gestión y administración de los 

recursos humanos (DGRH o DC 2); (iii) gestão económica, financeira e logística 

de la institución / servicio (GEFL o DC 3); (iv) estudio y evaluación de la 

intervención social (VAIS o DC 4) - nos ha permitido crear el QPCDT (Simões, 

2011). 

La identificación de las cuatro áreas de competencias nos llevó al desarrollo 

de un conjunto de afirmaciones (ítems), lo que resulta en la creación de un 

cuestionario que consta de 71 ítems (el QPCDT, Simões, 2011), para evaluar la 

percepción de la esfera de competencia de los DT de los establecimientos que 

prestan servicios de acción social. En la preparación de los items, pretendemos 

respetar el criterio de objetividad, y que en cuanto a su formato, permitiesen una 

respuesta restringida, de opción múltiple (cinco alternativas de respuesta). 
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El QPCDT, compuesto de los ítems que operarían los cuatro áreas de 

competencias, asume una correspondencia con las funciones inherentes a la 

dirección técnica (F1, F2, F3 y F4), y se compone de cuatro sub-escalas, que 

permiten medir la percepción de competencia, incluso en cada área por separado: 

– Sub-escala ECE_PI     El desarrollo y la realización de un proyecto estratégico 

institucional o servicio (24 ítems: 1 a   )     in erente a  rea de actuaci n / 

acción DCEO_PI o F2. 

– Sub-escala DGRH     Gestión y administración de recursos humanos (20 ítems: 

25 a 44)     in erente a área de actuación DGRHC o F3. 

– Sub-escala GEFL     económica, financiera y logística de la institución o 

servicio (18 ítems: 45 a 62)     inherente a área de actuación GEFL_F4 o F4. 

– Sub-escala VAIS     inspección y evaluación de la intervención social en un 

territorio determinado (9 ítems: 63 a 71)     inherente a área de actuación 

EEA_PIAS o F1. 

 

Las instrucciones para completar el QPCDT aparecían en la cabecera de la 

parte III, que requiere la respuesta previa a las partes I y II, y suponiendo la 

lectura (recomendada) de la Carta de Presentación del Estudio. En las 

instrucciones de QPCDT se pidió que "habida cuenta de las funciones que 

desempeña como Jefe / Director (a) técnico (a) la institución / servicio donde 

practica su profesión indicar cómo se siente", informándose que "Su respuesta 

varía entre:. 1 (no competente) y 5 (extremamente competente)". En QPCDT 

respuestas varían entre "no competente", "poco competente", "razonablemente 

competente", "muy competente", "extremadamente competente" y en el 

tratamiento de los datos se transformaron del 0 al 4, respectivamente. 

La suma de los códigos de los ítems relativos a las cuatro sub escalas 

(ECE_PI; DGRH; GEFL y VAIS) cuando se analizaron por separado representan 

los subtotales de las respectivas sub-escalas (resultados parciales), mientras que la 
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suma de los 71 ítems representa la puntuación global obtenida en QPCDT. Cuanto 

más alto sea el puntaje, mayor es el grado de competencia percibido. 

El estudio incluyó la realización de un pre-test que se llevó a cabo entre el 

28 de junio y 5 de julio de 2011. Por eso hizo un llamamiento a la población 

objetivo en absoluto similar a la muestra (13 instituciones seleccionadas de la 

misma manera pero situado fuera del ámbito geográfico de nuestro estudio). La 

pronta respuesta de 9 directores técnicos de las instituciones contactadas, y la 

ausencia de cualquier dificultad, opinión o comentario desfavorable, nos llevó a 

considerar la transparencia, accesibilidad y adecuación del instrumento. Esta vez, 

sin hacer cambios notables, hemos considerado la QPCDT preliminar como 

definitiva. 

La administración del QPCDT se efectuó utilizando la dirección de correo 

electrónico institucional obtenida anteriormente y los profesionales de los cuales 

hemos obtenido respuesta (nuestra muestra) ejercen funciones de DT en 

instituciones ubicadas en 81 de los 100 ayuntamientos / municipios incluidos en 

el estudio. 

Cómo llenar el QPCDT (y en las partes I y II del instrumento) se llevó a 

cabo mediante el formulario electrónico creado en "Google Docs", cada 

formulario enviado correctamente actualiza una base de datos (creada y 

actualizada automáticamente), lo que nos permite exportar después la base de 

datos para el programa de ordenador "IBM SPSS 19", para el procesamiento y 

análisis de datos. 

 

Con este estudio, y teniendo en cuenta la muestra     n= 353     , nos 

encontramos con que la mayoría de los DT con RS_TI, situado en la Região 

centro, de Portugal es de sexo femenino (95,7 )     el estudio de Sobreiro (2009, 

pp. 62-63), que se celebró en el municipio de Caldas da Rainha, dan cuenta de que 

todos los DT (de IPSS) entrevistados (n= 13) eran mujeres. 
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La edad media de la muestra es de 36,8 años (véase el Cuadro II.3.1 – doc. 

principal), verificando que el 56,9% tiene entre 26 y 35 años. Otros estudios 

dirigidos a la misma población objeto da cuenta de una edad promedio de entre 34 

y 44 años, en el 31% de los casos (Sobreiro, 2009, p. 63). 

La formación académica predominante es el Servicio Social (70,5% son 

trabajadores sociales y la finalización de licenciatura se produjo en el 67,1% de 

los casos durante la primera década de este siglo XXI. Más de la mitad de los 

profesionales encuestados     53,5%     no llevó a cabo estudios / formación post-

graduados pudiendo denotar "... la falta de profesionalidad en la gestión" 

(Almeida, 2010), una de las debilidades más evidentes. Entre los que han 

completado o están asistiendo a cursos de postgrado en el 33,5% de estos casos se 

refieren a la vejez y el 19,4% pertenecen al ámbito del Trabajo Social. 

 

La necesidad de formación adicional en las cuatro áreas funcionales 

relacionadas con el desempeño del trabajo, se produce en todos los entrevistados 

profesionales (excepto uno) 83,3% cree detectar necesidades de capacitación entre 

uno y tres de las cuatro áreas presentadas y el 67,7% en dos de las cuatro áreas. El 

área con mayor porcentaje se encuentra en el área funcional DGRHC (F3), 

identificada por el 56,1% de los encuestados, en segundo lugar el área EEA_PIAS 

(F1) con 46,2%, las siguientes son las áreas de operación DCEO_PIS (F2) y 

GEFL_F4, con el 38,5% y 33,4%, respectivamente. 

Al analizar las responsabilidades asumidas por los DT, se concluyó que el 

47% tiene a su cargo otras RS (especialmente orientada para niños), luego 53% no 

tiene otra responsabilidad más allá de RS_TI. También se observó que tienen en 

media 22,92 empleados para dirigir y que el 36,5% no maneje cualquier cuadro 

superior y 32,3% dirige entre 1 y 2 cuadros técnicos superiores. 

En cuanto a la situación laboral 85% de los encuestados, son titulares de un 

contrato permanente y el 83% realiza su función de tiempo completo. Más de la 
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mitad de DT (53,8%) ocupan en la institución en la que trabajan, la posición de 

director técnico hace más de 1 año (ver Gráfico II.3.6), mientras que el 63,7% 

cuando contestó, no había cumplido seis años en el cargo DT (en esa institución). 

En cuanto a la carrera profesional hay (a) encuestados que tienen el papel 

de DT, encontrándose en la categoría profesional correspondiente y (b) los 

encuestados que realizan funciones inherentes a una categoría profesional distinta 

de la que tiene     a saber, técnico superior (1ª / 2ª / 3ª). Aunque el 70% pertenecen 

a la categoría profesional correspondiente a la posición, encontramos una 

disminución sucesiva en el porcentaje de encuestados en la categoría profesional 

correspondiente (Director Técnico), debido a una reducción en el número de años 

de mandato de la oficina.     Se concluyó que el 30% restante, asumen las 

responsabilidades y funciones de la oficina y sólo entonces llegan a la categoría 

profesional correspondiente     corroborando Sobreiro cuando concluye "la falta de 

categoría laboral, desarrollo profesional y un aumento progresivo de las 

responsabilidades y competencias necesarias "(2004, p. 1). 

El año de la creación de la institución, revela que el 82,4% de los 

encuestados se dedica a las instituciones laborales creadas entre los años 1980 y 

2009. Si tenemos em cuenta la publicación del Decreto-Lei 119/83 sobre el 

«Estatuto das IPSS» y “ainda em vigor, [damos cuenta que este diploma] marca 

uma nova fase no relacionamento entre Estado e IPSS caracterizada por uma 

maior autonomização das IPSS e, por outro, pela transferência de competências 

do Estado, na área da produção do bem-estar social, para as organizações da 

sociedade civil” (Almeida,     , p.  63). La influencia de esa ley se manifiesta en 

la proliferación de IPSS. Además, las sucesivas leyes básicas de seguridad social, 

reconocen “às IPSS, um papel importante e específico na produção directa de 

serviços de apoio social, obrigando-se o Estado a conceder-lhes apoios de 

natureza financeira e técnica, para a prossecução dos seus objectivos” (Bordalo 

& Cruz, 2010, p. 29). Las IPSS son por lo tanto “organizações que surgiram nos 
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últimos 30 anos, em resposta aos graves problemas de exclusão social e de 

desemprego do final dos anos 70, e que progressivamente se têm vindo a 

organizar segundo lógicas empresariais e inscrevem a sua actividade do mercado 

(na compra e venda de bens e serviços), embora prossigam finalidades sociais de 

interesse geral e não lucrativo” (Quintão,     , p. ).  

El GEP / MTSS (2009) encontró que el 70% de la prestación de servicios se 

producen dentro de las entidades sin ánimo de lucro, con la condición / estatuto de 

IPSS. La muestra confirma que 90,7% trabajan en IPSS (el porcentaje asciende al 

99,5% cuando trabajan en ASS y el 100% en C(S)P, FSS, IOR y AM     que 

representan estas categorías, en su conjunto el 78,8% de nuestra muestra ). 

Tomamos nota de que la gama de funciones de los directores técnicos abarcan 

ciertamente articulación con el Centro de Distrito (del ISS, IP) a causa de 

convenios con esta entidad: 76,5% - “acuerdos típicos”   3,3  - “acuerdos 

atípicos”. Corroborando Sobreiro al declarar “um progressivo aumento das 

responsabilidades e competências exigidas” (    , p.  ). 

Como han dicho Bordalo y Cruz “Hoje, dirigir uma instituição é gerir uma 

realidade complexa. (…) as IPSS são muitas vezes as entidades que, no seu 

Concelho, criam mais postos de trabalho, gerem os maiores orçamentos, prestam 

serviços de acção social aos grupos de cidadãos mais carenciados e excluídos, 

celebram contratos de parceria com organismos públicos e outros enfrentando 

constantes e complexos desafios”” (    , p.   6). 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los objetivos generales establecidos para 

este trabajo de doctorado y el estudio empírico logrado, se presentan los perfiles 

socio-demográficos, académicos y profesionales, de los directores técnicos de 

equipos sociales, dotados de RS_TI, ubicados en la Região centro, de Portugal. 
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 Perfil sociodemográfico: 

 

 Edad media: 36,8 años  

 Sexo: femenino (95,8%)  

 Lugar de trabajo: los distritos situados en la costa (48,7% en: Aveiro, Coimbra, 

Leiria, Lisboa) 

 

 Perfil académico: 

 

 Grado en Trabajo Social (70,5% son trabajadores sociales), y la realización del 

curso se produjo en la década primera del siglo. XXI (67,1%) - La mediana es el 

año 2003. 

 No tener una formación de postgrado (53,5%) y sólo el 38% asistió o completado 

Postgrado o Master (33,6% de los cuales fueron dedicados a las personas mayores) 

 Tener necesidad de formación adicional en dos áreas de formación (42,8%). 

Identificadas las áreas que lo necesiten, en orden descendente: DGRHC (56,1%); 

EEA_PIAS (46,2%); DCEO_PIS (38,5%); GEFL_F4 (33,4%) 

 

 Perfil profesional: 

 

 ocupaci n principal, la instituci n entre    6        en el     de los casos      

véase gráfico II.3.4- doc. principal     (  ,   entre            ).    A o        

(según la mediana), el año "2009" (según la moda). 

 Se asumió el cargo de DT en la institución, en "2008" (según la mediana) o        

(de acuerdo a la moda      ea el Gr fico II.3.  - doc. principal), y el 53,8% asumió el 

cargo entre los años 2006 y 2010. 

 tiene menos de 5 años de experiencia en el cargo de DT (52,4% entre 0-4 años, de 

los cuales el 23,8% tienen entre 1 y 2 años de experiencia); tienen 3 años de 

experiencia en el cargo DT según los años, mediana de 5,6 de acuerdo con el 

promedio. 

 Las respuestas sociales por la tercera edad (RS_TI), orden descendente: SAD-I 

(83,6%), CD (69,7%), LI (47,9%) y CC (11,9%)      de los cuales el 47% está a 

cargo además de las RS otras orientadas a la mayor edad (17,3% guardería)  
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 En términos de recursos humanos: el 37,1% ejecuta 5 a 14 asalariados; el 36,8% no 

tenía ningún empleado con educación superior bajo su responsabilidad, y casi un 

tercio (32,3%) tiene bajo su competencia 1 o 2 cuadros técnicos superiores  

 

Situación laboral 

 85% tienen un contrato de duración permanente 

 83% trabajo a tiempo completo  

 70% pertenecen a la categoría profesional de “director técnico” 

Institución en la que trabaja: 

 Asociación de Solidaridad Social (ASS: 60,3%) y el 21,6% en la matriz de las 

instituciones religiosas (tales como: IM, C (S) P; IOR)  

 Instituciones con Estatuto IPSS (90,7%) con acuerdos típicos (en el 76,5% de los 

casos). 

 Respuestas Sociales (RS) puestos a disposici n por la instituci n, en orden 

descendente: SA  I (   ), C  (   ), I  (   ), CC (   )     el RS restantes con 

cada uno sólo un 2% (Habitación de mayores; LGD y CN) 

 Las instituciones creadas en su mayoría entre 1990 y 2009 (62,1%) entre 1990-

1999 y en el 39,3% de los casos  

La percepción de competencia profesional, de acuerdo con QPCDT: 

 QPC T  Total     puntuaci n promedio de 176,55 (± 34,899; mínimo: 76, máximo: 

284) 

 Subesescala ECE PI     Puntuaci n promedio: 62.97 (± 11.083; mínimo: 36, 

máximo: 96) 

 subescala  G       Puntuaci n promedio: 51.90 (± 10,292; mínimo: 29, máximo: 

80) 

 Subescala GE       Puntuaci n promedio: 39.66 (± 11.390; mínimo: 4, máximo: 72) 

  AIS subescala     Puntuaci n promedio: 22.02 (± 5420; mínimo: 7, máximo: 36) 

 

Los estudios de viabilidad realizados para la muestra, nos permiten estimar 

el QPCDT como fiable, dados los coeficientes de fiabilidad se encuentran en 

todas las escalas por encima de .940 (QPCDT_Total y subescalas ECE_PI; 

DGRH; GEFL y VAIS). Lo coeficiente de fiabilidad interna alpha (Alfa) de 
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QPCDT_Total es 0,984 e indica que la medida de la competencia global de DT 

(hecho a partir de la suma de los 71 componentes de la competencia es decir, el 

QPCDT ) tiene una fiabilidad interna adecuada     e incluso puede ser considerada 

excelente (según Hill & Hill, 2009). A su vez, las correlaciones entre los 71 ítems 

del QPCDT (competencia del DT), indica que todas son:     positi as      

significativas (al nivel p <0,001)       relativamente grandes, pero no muy grandes 

(ya que varía entre 0,427 y 0,502) 

Presentamos, en la tabla QPCDT     Síntesis     Análisis Univarida el resumen 

del análisis univariada relativa al QPCDT_Total y subescalas ECE_PI; DGRH; 

GEFL e VAIS. 

 

 

QPCDT – Análise Univarida 
 

Válidos Média Mediana Moda Mínimo 
Percen 

-til 05 

Percen- 

til 25 

Percen- 

til 75 

Percen- 

til 95 
Máximo 

Desvio -

padrão 

Variação 

RANGE 

QPCDT – Total 

353 176,55 176 142 76 125,00 149,50 200,00 235,90 284 34,899 208 

QPCDT_ECE_PI  

353 62,97 63 48 36 46,00 55,50 70,00 83,00 96 11,083 60 

QPCDT – DGRH 

353 51,90 52 60 29 35,70 44,00 59,00 71,30 80 10,292 51 

QPCDT – GEFL 

353 39,66 39 36 4 23,00 31,50 47,00 58,00 72 11,390 68 

QPCDT – VAIS 

353 22,02 22 18 7 13,70 18,00 26,00 33,00 36 5,420 29 

 

 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos del estudio y la 

operacionalización de las hipótesis planteadas, se concluye que: 

H1.1: existe evidencia estadística para afirmar diferencia en las 

puntuaciones QPCDT_Total y subescala ECE_PI; DGRH; GEFL, dependiendo de 

las clases de edad. 
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H1.2: existe evidencia estadística para afirmar que las puntuaciones en el 

QPCDT_ Total y subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL difieren entre hombres y 

mujeres. 

H2.1: sólo las puntuaciones de la subescala GEFL son diferentes en función 

de la área de la licencia obtenida  

H2.2: las puntuaciones del QPCDT_Total y de las tres subescalas ECE_PI; 

DGRH y VAIS son diferentes dependiendo de la frecuencia /conclusión de otros 

niveles educativos (postgrado/master). 

 

H3.1: no hay evidencia estadística para afirmar que las puntuaciones en las 

subescalas y QPCDT_Total son diferentes entre los profesionales que asumió el 

cargo de DT en la institución, entre  ≤ 1996" y el período  ≥ 1997". 

H3.2: no hay evidencia estadística para afirmar que las puntuaciones 

QPCDT (total y subescalas) son significativamente diferentes en al menos un 

grupo DT definido por total de años como DT. 

 

H4.1: hay evidencia estadística para argumentar que las puntuaciones 

QPCDT (total y subescalas) son significativamente diferentes en por lo menos un 

grupo de DT número definido de necesidades de capacitación adicionales 

identificadas. 

H4.2: Existe evidencia estadística que nos permite afirmar que las 

puntuaciones QPCDT_Total y de la subescala VAIS son diferentes de los que 

respondieron "No" y los que respondieron "Sí" a la necesidad de formación en 

EEA_PIAS. 

H4.3: Existe evidencia estadística que nos permiten afirmar que las 

puntuaciones QPCDT_Total y de la subescala ECE_PI son diferentes según la 

necesidad de formación en DCEO_PIS (“Sí” / “No”). 
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H4.4: existe evidencia estadística que permita afirmar que las puntuaciones 

QPCDT_Total y subescala DGRH, al nivel de la necesidad de formación en 

DGRHC, son diferentes de los que respondieron "No" y los que respondieron "Sí". 

H4.5: no hay evidencia estadística para argumentar que las puntuaciones del 

QPCDT_Total y de la subescala GEFL, al nivel de necesidad de formación en 

GEF_F4, son diferentes de los que respondieron "No" y los que respondieron 

"Sí". 

Os resultados de la hipótesis 4, corroboran las preocupaciones obvias del 

documento en relación con el modelo de gestión de calidad de las RS (ISS, IP, 

2008), cuando afirma “a necessidade premente de qualificação dos agentes e das 

respostas sociais que possam responder de forma mais eficiente e eficaz às 

necessidades e expectativas dos clientes dos seus serviços, o que implica (…) 

outra forma de trabalhar, em que a prevenção e a promoção do desenvolvimento 

social passam a ser as palavras-chave condutoras de uma intervenção 

qualificada”. Considera además el documento que la sostenibilidad de los 

servicios pasa por “uma gestão estratégica assente nos princípios da melhoria 

contínua, do planeamento, da liderança e da cooperação e participação 

colectivas (ISS, IP, 2008, p.1). 

 

H5.1: hay evidencia estadística para argumentar que las puntuaciones 

QPCDT (total y subescalas) son significativamente diferentes en al menos un 

grupo de DT definido por el número respuestas sociales para la tercera edad 

(RS_TI) a su cargo. 

H5.2: las diferencias encontradas en las puntuaciones QPCDT (total y 

subescalas), no son estadísticamente significativas al comparar los grupos 

realizados, a partir del número de personal de categoría superior que el DT tiene 

bajo su responsabilidad 
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H5.3: Para un nivel de significancia de 0,05 hay evidencia estadística para 

afirmar que sólo el GEFL está moderadamente relacionado con el número de 

empleados remunerados, los DT tienen bajo su responsabilidad (valor de p ≤ 

0,001). De hecho, parece que hay una moderada y negativa entre el número de 

empleados que se dirige y las puntuaciones de GEFL (el coeficiente de 

correlación lineal r (100) es -0,169). La relación es a la inversa: cuando se 

aumenta el número de empleados que tienen bajo su responsabilidad, tiende a 

disminuir la puntuación de QPCDT_GEFL 

 

H6.1: hay evidencia estadística para afirmar que la puntuación del 

QPCDT_Total y las subescalas es significativamente diferente en por lo menos un 

grupo profesional definido por el tipo de contrato de trabajo. 

H6.2: no hay evidencia estadística para afirmar que la puntuación del 

QPCDT_ total y las subescalas es significativamente diferente en por lo menos un 

grupo profesional definido por la duración del tiempo de trabajo 

H6.3: hay evidencia estadística para sostener que las puntuaciones 

obtenidas en el QPCDT_total y en las subescalas ECE_PI DGRH; GEFL son 

diferentes entre la categoría profesional ocupacional "director técnico" y "otra 

categoría". Hay, sin embargo, la evidencia que nos permita tener en cuenta que las 

diferencias encontradas en los valores de la VAIS son estadísticamente 

significativas. 

Teniendo en cuenta las relaciones que se establecen el cumbre ejecutivo de 

las asociaciones, se reanudó y el modelo dinámico de CA y el papel desempeñado 

por este órgano (propuesto por Mertens y Rijpens, 2008; 2009). De acuerdo con 

este modelo, la fase de "super-gestión" conduce a menudo un cambio en la parte 

superior de la organización y la contratación de un gerente / DT con funciones 

gestionárias que no se vean socavados por el CA (Mertens y Rijpens , 2009, p. 2) 
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- que puede causar la asignación de nuevas funciones (sobrecarga) los elementos 

clave del staff técnico. 

Según este modelo la siguiente dinámica, la más común es: el CA se reúne 

regularmente y se esbozan las directrices estratégicas basadas en el gestor de 

información / director técnico, este es responsable de la gestión diaria, con el 

apoyo del control de CA. La etapa de "super-gestión" de CA y luego da lugar a la 

etapa de ratificación, en la cual este órgano a menudo no juega ningún papel, más 

allá de sus obligaciones puramente formales     asumiendo un papel de 

conformidad. 

 

H7.1: las puntuaciones, ya sea en QPCDT_Total tanto en sus subescalas 

(ECE_PI; DGRH; GEFL; VAIS) no son estadísticamente significativos si nos 

centramos en la naturaleza jurídica de la institución en la que los encuestados 

trabajan. 

H7.2: no hay evidencia estadística para afirmar que el resultado QPCDT es 

diferente entre los profesionales que trabajan en instituciones con estatuto de IPSS 

y los que trabajan en instituciones que no tengan la condición de IPSS. 

H7.3: Los resultados GEFL son diferentes y estadísticamente significativas 

cuando el análisis se centra en los grupos obtenidos por el número total de 

asalariados (escala institucional), sin embargo no existen diferencias 

estadísticamente significativas en las puntuaciones QPCDT_Total o de las 

subescalas o ECE_PI; DGRH ; VAIS en los grupos establecidos por el número 

total de asalariados (escala institucional). 

 

Para una lectura simplificada, se presenta (en la página siguiente) una 

síntesis de los resultados de las pruebas estadísticas para cada una de las hipótesis 

formuladas. 
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Con respecto a nuestras hipótesis, acerca de la percepción de 

competencias / habilidades de los DT, medidos por QPCDT, fue posible para 

esta muestra, extraer las siguientes conclusiones: 

 Variables socio-demográficas: se llegó a la conclusión de que las 

puntuaciones del QPCDT_Total y subescalas y ECE_PI; DGRH; GEFL 

difieren en el análisis de las características socio-demográficas (edad; Sex). 

 

 

Resumen de los resultados de las pruebas estadísticas 

 ECE_PI DGRH GEFL VAIS QPCDT 

H1 (Socio Demográficas) 

H1.2 (Idade) √ √ √ • √ 
H12 (Sexo) √ √ √ • √ 
H2 (Formação Académica) 

H2.1 (Lic) • • √ • • 
 H2.2 (FormPG) √ √ • √ √ 
H3 (Experiência Profissional) 

H3.1 (AnoDT) • • • • • 
H3.2 (Tot_DT) • • • • • 
H4 (Necessidades Formativas) 

H4.1 (NºAreas) √ √ √ √ √ 
H4.2 (EEA_PIAS ou F1) Ø Ø Ø √ √ 
H4.3 (DCEO_PIS ou F2) √ Ø Ø Ø √ 
H4.4 (DGRHC ou F3) Ø √ Ø Ø √ 
H4.5 (GEFL_F4) Ø Ø • Ø • 

H5 (Responsabilidades Assumidas) 

H5.1 (NºRS_TI) • • • • • 
H5.2 (NºQSup) • • • • • 
H5.3 (NºColab) • • • √ (neg) • 

H6 (Relação Laboral) 

H6.1 (TipCont) • • • • • 
H6.2 (D_TemTrab) • • • • • 
H6.3 (CatProf) √ √ √ • √ 

H7 (Características Institucionais) 

H7.1 (Nat_Jurí) • • • • • 
H7.2 (Estat_IPSS) • • • • • 
H7.3 (Enverg) • • √ • • 
Legenda: (√) – Os testes realizados revelam significância estatística. 

  (•) – Os testes realizados não revelam significância estatística. 
  (Ø) – Não foram efectuados testes estatísticos. 
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 Variable de formación académica: las puntuaciones de GEFL difieren según 

el grado, mientras que las subescalas restantes (ECE_PI; DGRH y VAIS) y 

QPCDT_Total difieren en términos de formación de post-grado (posgrado / 

master). 

 Variable Experiencia Profesional: no hay evidencia estadística para 

argumentar que las puntuaciones QPCDT (total y subescalas ECE_PI; 

DGRH; GEFL y VAIS), varían en función de la experiencia (número de 

años como DT en la institución y número total de años como DT 

 Variable necesidad de formación adicional: llegamos a la conclusión de 

que la identificación de necesidades de capacitación en áreas 

complementarias EEA_PIAS_F1; DCEO_PI_F2 y DGRHC_F3 diferencia 

en las puntuaciones de las subescalas de competencia percibida 

correspondientes (respectivamente: VAIS, ECE_PI; DGRH), así como la 

distribución de las puntuaciones de el QPCDT_Total. Se concluye además 

que no es la identificación de la necesidad de formación adicional en el 

área GEFL_F4 difieren en la distribución de las puntuaciones de la escala 

correspondientes (GEFL) o QPCDT_Total. 

 Variable obligaciones asumidas: se concluyó que concluyó que las 

obligaciones asumidas (número RS_TI y el número cuadros superiores a 

su cargo), no hubo diferencia en la distribución de las puntuaciones 

QPCDT (Total o subescalas. Se concluye también que el número de 

empleados que dirige se correlaciona muy moderadamente y 

negativamente con las puntuaciones de la subescala GEFL, es decir, al 

aumentar el número de empleados que la unidad tiende a disminuir la 

puntuación del QPCDT_GEFL. 

 Variable de Relación Laboral: no se encontró evidencia estadística para 

sostener que la relación de trabajo (operacionalizada por el tipo de 

contrato y la duración del tiempo de trabajo) se diferencia en las 
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puntuaciones del QPCDT_Total o de las subescalas o ECE_PI; DGRH; 

GEFL y VAIS. A partir del análisis, se concluye que la categoría 

profesional ("director técnico") se diferencia de las puntuaciones 

obtenidas en el QPCDT_Total y en tres subescalas, a saber: ECE_PI; 

DGRH; GEFL ya que reveló diferencias estadísticamente significativas. 

 Variable Contexto institucional: se concluye que las puntuaciones de DT 

en QPCDT, o cualquiera de sus subescalas, no fue diferente de acuerdo a 

las características del contexto institucional: régimen jurídico y por el 

estatuto IPSS. Concluyen además que los resultados de la subescala GEFL 

difieren de acuerdo a la escala de la institución, el mismo no está 

comprobando las puntuaciones QPCDT_Total, o de las otras tres 

subescalas. 

 

A partir de los resultados alcanzados       su difusi n a los profesionales 

y las distintas entidades responsables (empresarios, formadores   tutela)     sin 

duda será posible llevar a cabo esfuerzos de ajuste en materia de formación ( y 

titulación académica) dirigidas a los directores técnicos actuales y futuros en 

las IPSS, para asegurar que sus habilidades / competencias profesionales son 

consistentes con la posición que ocupan y las funciones que realizan. 

En relación con el estudio realizado y los resultados obtenidos para esta 

muestra, creemos que el interés de este trabajo radica no s lo en la creaci n de 

el QPC T (Sim es,     )     destinado a medir la percepción de la esfera de 

competencia del DT (DC1; DC2, DC3, DC4) y construido a partir de la 

encuesta y el análisis de los requisitos de trabajo, la identificación de acciones 

y áreas de operación / acción listadas, sino también para contribuir a la 

producción de conocimiento: 
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– Al nivel de OSNL (particularmente el IPSS, que mientras agentes locales 

cumplen con la misión de la solidaridad y de la integración y la cohesión 

social; 

– En la administración y gestión (del) social, cuyos profesionales son los 

responsables, en Portugal, para una gran parte de los servicios locales (en 

particular los dirigidos a la población adulta mayor, lo que aumenta 

francamente como lo demuestran  además, la configuración de la 

demografía europea); 

– En el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas (Ciencias del 

comportamiento) en virtud de consulta a los profesionales de la salud. 

Sin embargo, creemos que este trabajo lleva consigo algunas limitaciones, a 

saber: no fue posible comprobar la validez de constructo y criterio del 

cuestionario (que compiten por diversas condiciones, incluyendo el tamaño de la 

muestra) no se continuó el proceso de validación de contenido (en particular, la 

representación de elementos) del cuestionario - como sería deseable para el 

análisis estadístico con el fin de determinar: (i) ¿cuáles son los elementos / ítems 

más discriminativos, los que se encuentran en los extremos; (ii) el porcentaje de 

respuestas (correctas) para cada elemento, (iii) cuáles son los aumentos 

significativos en la puntuación promedio, y (iv) para cada ítem (o cada 

subdivisión), lo que se correlaciona con su desempeño en general (Freeman , 

1962). 

En nuestra opinión, esta obra recoge también las atractivas en términos de 

su desarrollo futuro: (i) la posibilidad de continuar la investigación ya iniciada 

(por ejemplo, con DT responsables por otras RS que no sean las destinadas a la 

edad avanzada o la ampliación de su ámbito geográfico), (ii) considerar la 

posibilidad de replicar el estudio en otros países con fines comparativos, o incluso 

(iii) validar el QPCDT (Simões, 2011), creado por nosotros y empleado aquí. 
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“Um dos desafios é a conciliação do voluntariado 

da direcção, com o profissionalismo da gestão. 

Amadorismo na gestão não permite responder com 

eficácia aos desafios de mudança e qualidade.”   

(Bordalo & Cruz, 2010, p. 216) 
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Este trabalho parte da reflexão em torno das exigências que se colocam aos 

profissionais que dirigem as instituições particulares de solidariedade social 

(IPSS) responsáveis pela prestação de serviços sociais, e por nós iniciada há vários 

anos. Este leque de instituições é constituído por instituições de natureza pública e 

privada podendo, estas últimas, ter fim lucrativo ou não lucrativo; sendo as de 

finalidade não lucrativa as que são aqui convocadas. Um contacto profissional 

estreito e continuado com instituições da rede não lucrativa, muitas delas com 

Estatuto de IPSS, e sobretudo com os seus quadros técnicos dirigentes (a Direcção 

Técnica), fez-nos reflectir sobre as exigências colocadas a estes profissionais, bem 

como as competências que o cargo de Director(a) Técnico(a) requer.  

A qualificação exigida para a direcção técnica é de nível superior, devendo a 

mesma situar-se no âmbito das ciências sociais e humanas (e saúde, em alguns 

equipamentos). O que, só por si, nos parece demasiado lato e algo vago – sobretudo 
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se pensarmos nas diferentes tipologias de formações abrangidas e, ainda, nos 

desafios colocados quer no patamar interno, quer externo das organizações. 

A missão e os objectivos das instituições de solidariedade, vocacionadas para 

a intervenção social, exigem uma condução e gestão organizacional norteada por 

princípios e valores específicos e determinados, ainda que estas organizações não 

possam perder de vista a dimensão tecnológica da gestão social. Assim, a gestão 

social terá de ser efectivada com o recurso a modelos e estratégias que não 

coloquem em causa a missão e os princípios estatutariamente consagrados, 

correspondendo aos actuais paradigmas da gestão social. 

Por seu lado, aos profissionais que têm a seu cargo a direcção técnica destas 

instituições, exige-se-lhes não só a qualificação necessária para o cumprimento de 

funções (nem sempre claramente definidas, inclusivamente, no seio da instituição), 

mas também o domínio de competências várias, correspondentes às funções a 

desempenhar – de notar que tais competências nem sempre são integralmente 

equacionadas ou percepcionadas na sua justa dimensão e complexidade. 

Procurámos caracterizar as IPSS, no seio das organizações do terceiro sector 

(OTS) de actividade, enquadrando-as no actual sistema de Segurança Social 

(subsistema de Acção Social). Evidenciamos algumas das singularidades destas 

instituições, no caso português, e expomos particularidades inerentes à condução 

destas organizações como seja a natureza do projecto associativo e as suas 

«performances»; o papel do conselho de administração e o seu ciclo de vida na 

relação que estabelece com o responsável técnico. Também a gestão social é 

analisada procurando dar relevo às particularidades destas organizações cujo 

objectivo não é o lucro, que se pautam por princípios próprios arreigados à 

solidariedade e aos direitos sociais (e cujos valores norteiam as acções da 

organização e a missão determina os clientes e os parceiros). Os constrangimentos e 

os desafios que se colocam, hoje, à gestão social são abordados, sendo também 

enunciados um modelo e um paradigma de gestão social. 
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Um dos objectivos centrais deste trabalho é o de procurar clarificar quais as 

funções exigidas à Direcção Técnica, das IPSS, e a identificação das competências 

necessárias ao desempenho do cargo. Para tal aprofundámos o conceito de 

competência e, através do recurso a bibliografia especializada internacional e 

nacional, seleccionada para o efeito, foi possível indagar e reflectir acerca dos 

domínios de competências preconizados para tal desempenho. 

Da análise das grandes áreas de competências estabelecidas procurámos 

identificar quais (i) as dimensões presentes em cada área de competências e (ii) os 

indicadores capazes de determinar o modo como os Directores Técnicos 

percepcionam o domínio de competências, que lhes são exigidas.  

Assim, definir para as IPSS quais as funções a desempenhar e os domínios de 

competências exigidas foi o propósito da análise efectuada, que permitiu a criação 

de indicadores respeitantes às dimensões identificadas – e que se viria a traduzir na 

construção do questionário QPCDT (ver Apêndice I), destinado a conhecer a 

percepção do domínio de competências daqueles profissionais, e cuja construção e 

composição se especifica na segunda parte deste trabalho
1
. Os objectivos, o 

desenho do estudo e as hipóteses de trabalho são igualmente apresentados, bem 

como as opções metodológicas do estudo. 

No final da segunda parte, a análise e o estudo dos dados obtidos permitem-

nos traçar o perfil dos responsáveis técnicos das instituições da Região Centro de 

Portugal, dotadas de estabelecimentos de serviço de acção social, vocacionadas 

para a terceira idade. Por sua vez, os resultados os testes estatísticos efectuados 

possibilitam-nos a confirmação ou a infirmação as hipóteses de trabalho 

equacionadas, remetendo-nos para a discussão dos resultados alcançados e para as 

conclusões do estudo levado a cabo. 

 

                                                      

1
 A parte I desta dissertação (marco teórico) reporta, integralmente, ao trabalho por nós elaborado 

conducente ao DEA (Simões, 2011). 
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MARCO TEÓRICO 
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Capítulo 1 

Terceiro Sector: surgimento e desenvolvimento 

 

1.1 – Delimitação conceptual 

 

No cenário das sociedades contemporâneas o terceiro sector é tido como um 

fenómeno sem igual o que se deve ao crescimento que tem conhecido nas últimas 

décadas e ao seu peso,
2
 os quais “reflecte[m] transformações de ordem profunda 

que se situam ao nível da própria organização e coordenação dos sistemas 

socioeconómicos” (Almeida, 2010, p. 1), sendo esta imponência do terceiro sector 

explicada, habitualmente, pelas transformações de ordem sociopolítica e pela 

“passagem de governos de estrutura hierárquica para formas mais horizontais de 

                                                      

2
 “Segundo o Projecto Comparativo do Sector Não Lucrativo da Universidade John Hopkins 

(CNSP) que neste momento se estende a cerca de 40 países, as organizações não lucrativas 

representam, em média, 4,5% da população activa, sendo esse valor de 7,4% nos países 

desenvolvidos (Franco et al., 2005). As suas principais áreas de actuação são os serviços sociais, 

a cultura, a educação, a saúde, a habitação, a defesa de causas e o ambiente” (Almeida, 2010, p. 

1). 
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governação. Face à mudança, à diferenciação e à complexidade da vida social, a 

coordenação das economias exige novos processos, mecanismos e actores cujas 

relações estão constantemente a mudar assim como as suas fronteiras de actuação. 

Por consequência, à medida que os processos de coordenação socioeconómica se 

tornam mais difusos, as organizações do terceiro sector (OTS) surgem como 

parceiros privilegiados na governação” (idem). 

Podemos considerar que o terceiro sector deve o seu surgimento e 

desenvolvimento, em grande parte, a dois tipos de incapacidades: – a das 

“burocracias públicas”; – a das “empresas privadas (…) em lidar com alguns dos 

problemas sociais e colectivos das sociedades contemporâneas” (Sá, 2004, p. 679). 

Necessitando todavia de permanentemente “comprovar as suas vantagens 

comparativas em relação ao princípio do mercado e ao princípio do Estado” 

(Santos, 1998, p. 7). Assim, e ainda que a partir dos anos setenta se comece a 

reflectir e a teorizar sobre o terceiro sector, sobretudo nos Estados Unidos da 

América (com surgimento de teorias económicas), o certo é que é nos anos noventa 

que se assiste ao seu desenvolvimento e consolidação enquanto tema de estudo, 

graças à organização de conferências, ciclos de estudo promovidos por centros de 

investigação então criados e dedicados ao tema e, sobretudo, à proliferação de 

publicações académicas e científicas (Almeida, 2010).  

Mas se nos estudos e publicações americanas, predominantemente 

desenvolvidas por economistas, se reserva ao terceiro sector um “lugar residual no 

sistema económico” (idem), e em que a sua existência é justificada pelos fracassos 

das instituições do mercado e do Estado, outros consideram que tais ideias não 

esclarecem de forma cabal a actual centralidade do terceiro sector na coordenação 

da sociedade e da economia. Neste sentido outro tipo de abordagem se perfila – a 

europeia. Esta de carácter multidisciplinar, coloca a tónica numa perspectiva 

histórica e dinâmica, procura elaborar tipologias respeitantes aos modos de 
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actuação das organizações do terceiro sector e referenciar as principais mudanças 

ocorridas (Almeida, 2010). 

O desenvolvimento do terceiro sector no panorama internacional teve os seus 

marcos históricos, situando-se o primeiro aquando da revolução industrial (séc. 

XIX), com o surgimento das cooperativas e das mutualidades. Assiste-se, neste 

contexto, à “consolidação dos direitos de cidadania no Estado liberal, numa época 

de deterioração das condições de vida da classe operária e da inexistência de 

protecção social pública, que explica, pelo menos em parte, a multiplicidade de 

iniciativas populares de carácter associativo” (Almeida, 2010, p. 63), que procuram 

uma alternativa ao sistema capitalista através de uma nova dinâmica institucional – 

a economia social clássica (idem). 

O segundo marco, situado no século passado (início da década de setenta), 

ocorre num período em que se verifica uma desaceleração do crescimento 

económico e, em face do qual, “a necessidade de manutenção dos direitos sociais 

(…) justifica o ressurgimento das OTS, numa altura em que se defendia uma 

reconversão do papel do Estado, dadas as suas dificuldades financeiras e 

orçamentais” (Almeida, 2010, p. 63), procurando através de uma nova dinâmica 

institucional constituir-se como um “sistema complementar de coordenação das 

economias, ao lado do mercado e do Estado” (p. 64). 

Em termos internacionais, embora a noção de terceiro sector continue a ser 

distinta consoante se trate de uma abordagem europeia ou americana, em termos 

comparativos muito se deve ao Center for Civil Society Studies of the Johns 

Hopkins
3
, um dos maiores centros de investigação do mundo (e um dos mais 

apetrechados), concentrado no sector não lucrativo e nos objectivos da sociedade 

civil. Este centro esteve desde sempre mobilizado na implementação de estudos 
                                                      

3
 O Center for Civil Society Studies of the Johns Hopkins, encontra-se envolvido, desde os anos 

oitenta, numa ampla variedade de investigações e actividades, que têm por objectivo melhorar o 

conhecimento do papel que as organizações filantrópicas e as organizações não governamentais 

(sector não lucrativo) desempenham na sociedade moderna e, ainda, fortalecer a capacidade 

destas organizações para levarem por diante as missões a que se propõem. 
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(pioneiros e de base empírica), ligados ao sector não lucrativo e que, desde o início 

dos anos oitenta, tendo estendido a sua análise à esfera internacional, tendo sido o 

Centro responsável pelo primeiro estudo comparativo, de natureza compreensiva, 

relativo ao tamanho, estrutura, financiamento e papel do sector não lucrativo a nível 

global (Salamon & et al. 1999). O estudo apresentado em livro, em 1999, abrangia 

vários países (desde a Europa Ocidental à Europa Central, da Ásia à América 

Latina e à América do Norte) e os dados, então apresentados, não sendo apenas de 

natureza descritiva, procuram igualmente conhecer quais as causas possíveis para 

determinados padrões, bem como as diversas contribuições deste tipo de 

instituições (Salamon & et al. 1999). 

Com base nos estudos que têm vindo a ser realizados pelo Center for Civil 

Society Studies of the Johns Hopkins e a caracterização feita por Almeida (2010, 

pp. 88-99) poderemos então delimitar a existência de quatro regimes de terceiro 

sector: (a) nórdico, (b) continental, (c) anglo-saxónico e (d) mediterrânico. Assim:  

(a) no regime nórdico, que integra a Finlândia, a Noruega e a Suécia, o 

capitalismo nórdico (marcado por uma forte intervenção do Estado em vários 

campos, em particular, na protecção social) deixa um papel residual às 

organizações da sociedade civil no que respeita à produção de serviços sociais. A 

importância dos serviços sociais, educação, saúde e habitação é de algum modo 

reduzida já que é o Estado quem assegura, a maior parte da produção e da 

distribuição de bens e serviços. Ainda assim, o papel das organizações do terceiro 

sector (a maior parte de pequena dimensão), é significativa uma vez que serve de 

complemento ao provisionamento público, seguindo o “reverso de um princípio de 

subsidiariedade (…) o padrão nórdico do terceiro sector é marcado pela 

importância do trabalho voluntário que está envolvido principalmente nas 

actividades de expressão. Apesar da importância reduzida que desempenha na 

produção de serviços sociais, o terceiro sector é geralmente reconhecido pelo seu 
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papel importante nos países nórdicos e pelo seu forte enraizamento nos movimentos 

sociais” (idem, p. 90); 

(b) o regime continental, que integra a Bélgica, a França, a Alemanha e a 

Holanda, pode ser caracterizado pela sua elevada dimensão, pelo peso do trabalho 

pago, por ser predominantemente financiado pelo Estado e por se encontrar 

vocacionado para a produção de serviços. Neste regime a “população activa 

representa 9,7% do emprego total, o que coloca o regime continental no topo, no 

que respeita à extensão do sector não lucrativo (…) Na generalidade dos países, em 

maior ou menor medida, observa-se o peso mais elevado do trabalho pago. A 

excepção é a França onde os dois tipos de trabalho são equivalentes. (…) Uma fatia 

importante da protecção social foi atribuída à iniciativa particular, ficando uma 

parte muito significativa desta entregue a grupos religiosos” (idem, p. 91-93); 

c) o regime anglo-saxónico, que integra Reino Unido, a Austrália e os 

Estados Unidos, “apresenta um terceiro sector de dimensão acima da média (…) [e 

o] número de trabalhadores atinge 8% da população activa total” (Almeida, 2010, 

p. 93), onde o sector dos serviços é claramente dominante (com 69% do total de 

empregos do terceiro sector). Para além deste aspecto este regime é vincado pela 

“pela dimensão relativamente elevada do sector não lucrativo, suportada 

essencialmente pelo trabalho pago, pela importância das receitas próprias na 

estrutura de financiamento” (idem, p. 96); 

(d) o regime mediterrânico, que integra Portugal, Espanha e Itália caracteriza-

se por uma certa homogeneidade, não apenas no que toca à dimensão do sector bem 

como na “distribuição dos trabalhadores pelas categorias de remunerados e 

voluntários” (idem, p. 97), sendo a percentagem de activos de cerca de 4% do 

emprego total; observando-se nos três países “a maior importância do trabalho 

remunerado, por oposição à reduzida expressão do trabalho voluntário” (idem). 

Constata-se, ainda, que nos três países do regime mediterrânico, podemos 

encontrar “um padrão comum que os particulariza como aliás é enfatizado, no 
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projecto da Universidade John Hopkins: o sector não lucrativo tem uma dimensão 

moderada, é substancialmente financiado pelo Estado e está fortemente orientado 

para a provisão de serviços” (idem, p. 99). 

Outro dos aspectos que marca o regime mediterrânico é o facto de nos três 

países, o Estado só tardiamente chamar a si o encargo pela produção do bem-estar 

social, bem como “pela constituição de um sector da sociedade civil com funções 

sociais. Por outro lado, a forma como o Estado delegou a provisão do bem-estar 

para a Igreja Católica parece ser também um traço marcante dos países do Sul, em 

particular de Portugal e de Espanha” (idem, p. 98). Dois dos aspectos de maior 

relevo, no caso português, reside no facto do sector dos serviços sociais atingir 48% 

da actividade não lucrativa e que é “caso único a nível mundial” (idem) e de 1/3 das 

organizações que trabalham na área dos serviços sociais estarem ligadas à Igreja 

Católica (Almeida, 2010).  

 

1. 2 – O Sector Social Solidário em Portugal – especificações  

 

Em Portugal, tal como afirma Hespanha e colaboradores “este sector 

simultaneamente não-governamental e não lucrativo — também designado de 

terceiro sector — se apresenta sob uma grande diversidade de formas” (2000, p. 5 – 

nota prévia), cobrindo um vasto campo de organizações: as misericórdias, as 

mutualidades
4
 as cooperativas (Hespanha et al. 2000), as associações (entre as 

quais as de desenvolvimento local – ADL’s) e, ainda, as fundações (Nunes; Reto & 

Carneiro, 2001).  

No entanto, no entender de Sá (2004), ao terceiro sector teremos ainda que 

acrescentar as instituições da administração pública e todas aquelas que procedem à 

venda de serviços (como sejam: teatros, museus, bandas filarmónicas, …), bem 

                                                      

4
 Veja-se a este propósito as obras de Mouro (2004) e Silveira (1994). 
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como aquelas em que a “venda de produtos é secundária face à missão que 

socialmente desempenham – são disso exemplo: a Cruz Vermelha, a Assistência 

Médica Internacional” ( cfr. Sá, 2004, p. 678). 

Em virtude do amplo debate ao nível das organizações representativas do 

terceiro sector (ou organizações da sociedade civil como outros preferem designar), 

não só acerca do próprio significado mas também em torno do(s) seu(s) 

conteúdo(s), convém aqui explicitarmos o que entendemos por organizações do 

terceiro sector: todas aquelas que a) estão formalmente constituídas; b) possuem 

uma gestão autónoma face ao Estado; c) não prosseguem uma finalidade de 

natureza lucrativa e que, embora, tendo d) identidades organizacionais 

diversificadas procuram e) a “prática de uma gestão democrática e participativa” 

(segundo Nunes; Reto & Carneiro, 2001). Se estes são traços comuns destas 

organizações, consideramos que dois dos seus marcos identitários são a 

prossecução do bem-estar e o equilíbrio social. 

 

1.2.1 – Principais marcos históricos 

 

Do ponto de vista histórico assinalamos aqueles que poderão ser considerados 

os marcos identitários do terceiro sector ou sector social, no plano nacional. 

O sector solidário português antecede a própria fundação do país em 1143, já 

que se conhecem desde sempre diversas iniciativas para acudir às necessidades das 

populações e que surgiam por parte de particulares, ordens militares ou religiosas e 

confrarias
5
, que “na sua globalidade, as confrarias laicas, manifestavam desde o 

início do séc. XII, uma vocação iminente para advogar um modelo de ajuda social 

                                                      

5
 Registe-se que “Segundo Fernando Correia, ob. ct., p. 288 o aparecimento da primeira confraria 

laica data ainda do séc. XII e está ligada à Confraria de Nossa senhora da Silva, fundada na 

cidade do Porto. Mais tarde, mesmo ainda antes de 1230, apareceu a Confraria da Misericórdia 

de Lisboa, dando-se então início a uma fase de grande expansão das confrarias laicas e de 

caridade” (Mouro, 2001, p. 175 – nota 30) ou, ainda, “de forma particular como a Confraria de 

Beja, fundada no ano de 1297 por autorização real de D. Dinis, assumiu a genealogia do nosso 

mutualismo, bem como a influência que exerceu na sua axiologia” (Mouro, 2001, p. 175). 
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que se consubstanciava num conjunto de práticas de cariz profundamente 

caritativo” (Mouro, 2001, p. 175). 

Remonta aos finais do séc. XV o aparecimento de quatro tipos de 

estabelecimentos assistenciais; são eles: as hospedarias religiosas (destinadas ao 

abrigo dos peregrinos), as mercearias (destinadas a albergar até à morte senhoras 

com mais de 50 anos e respeitáveis, onde idosos e deficientes também recebiam 

apoio); os hospitais
6
 e as leprosarias (ou gafarias) (Bordalo & Cruz, 2010, p. 10).  

Ainda no séc. XV surge a primeira misericórdia (1498), a Misericórdia de 

Lisboa (tendo sido sua fundadora a Rainha Dª Leonor) e note-se que cerca de 25 

anos mais tarde (1525, ano da morte de Dª Leonor), contavam-se já 60 

misericórdias em Portugal (Mouro, 2001, pp. 156-7) – facto que parece não ser 

alheio à “abundante produção normativa régia em relação às misericórdias, que 

incluía incentivos que tornavam a sua criação atraente para as comunidades locais” 

(Sá, 2009, p. 16). Assim, numa primeira fase, “Ajudar os pobres, enfermos, presos 

e órfãos impôs-se como o seu objectivo primordial. (…) No entanto em face das 

formas de assistência aos doentes – que progressivamente passou de uma simples 

ajuda no tratamento das suas enfermidades  –, as misericórdias sentiram que era 

necessário e que se tornava pertinente criar serviços próprios de prestação de 

auxílio aos enfermos. Deste facto resultou a criação de hospitais por parte das 

misericórdias” (Mouro, 2001, p. 274-5).  

Compreende-se, assim, a importância dada pelas Misericórdias portuguesas 

aos problemas ligados à saúde e, ainda, o facto de terem conseguido conciliar a 

Reforma Assistencial – esta levada a cabo, em Portugal, por D. João II e D. Manuel 

I “já que os hospitais passaram a ser fundamentalmente frequentados pela 

                                                      

6
 “… ano de 1474, altura em que D. Afonso V aprovou o Regimento da Confraria de St

a
 Maria Nova 

e S. Brás de Tavira, responsável pelo surgimento do primeiro hospital para a o [sic.] tratamento e 

cura dos enfermos que regressavam do norte de África” (Mouro, 2001, p. 175 – nota 30). Ainda 

no séc. XV (1498) “ a rainha Dª Leonor juntamente com Frei Miguel Contreiras e «100 fiéis e 

bons cristãos» constituíram na Capela da Terra Solta da Sé de Lisboa, uma «irmandade e 

confraria pela qual sejam cumpridas todas as obras de misericórdia».  
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população que habitualmente já se socorria das tradicionais instituições sociais para 

reduzir a sua intenção de precariedade económica, física e social” (Mouro, 2001, p. 

277). A partir do séc. XVI, as misericórdias portuguesas assumiram grande parte da 

responsabilidade na gestão de equipamentos hospitalares, dando-lhes um 

ordenamento geográfico, de carácter descentralizador e regionalista.  

Verifica-se que através dos tempos (mesmo em períodos menos favoráveis) 

estas organizações têm conseguido impor-se “como os grandes parceiros sociais do 

Estado na gestão das políticas de assistência hospitalar” (Mouro, 2001, p. 280). 

Em Portugal, tal como noutros países, as origens das iniciativas caritativas e 

filantrópicas estão ligadas à Igreja. A ausência de separação entre Estado e Igreja é 

mesmo um aspecto particular que distingue os países do regime mediterrânico, e 

que marcou de forma decisiva a evolução do terceiro sector, em Portugal (Almeida, 

2010, p. 100). 

Só a partir do séc. XVII se assiste a uma assumpção gradual do papel do 

Estado e da sociedade na área da filantropia, procurando ultrapassar a ideia de 

“caridade piedosa como garantia de salvação das almas” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 

10).  

Registe-se a criação da Casa Pia de Lisboa (em 1780), destinada 

essencialmente “a tentar resolver os problemas da mendicidade que assolavam a 

generalidade dos maiores parte [sic] centros urbanos da sociedade portuguesa, e de 

forma muito especial a cidade de Lisboa” (Mouro, 2001, p. 161 – nota 13) bem 

como a assistência social pública estatal para crianças e jovens (Bordalo & Cruz, 

2010) – o que traduzia a procura da afirmação de um processo de natureza política 

que pretendia reordenar (e protagonizar) a gestão dos problemas sociais gerados 

pelo crescimento económico, muito especialmente no que diz respeito à 

mendicidade
7
.  

                                                      

7
 Veja-se o surgimento a partir de 1836 de instituições públicas de carácter social como sejam os 

asilos, aquelas que prestam “assistência aos denominados «desvalidos», grupo este constituído 
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O associativismo eivado de um cariz sociocultural e/ou de natureza 

comunitária (entendidos em sentido lato) surgem, em Portugal, no final do séc. 

XVIII, com grupos de natureza musical, aos quais se seguiram sociedades 

filarmónicas. Sob influência da Revolução Francesa e da Comuna de Paris, do 

associativismo anglo-saxónico, do socialismo e do republicanismo, vemos então 

despontar as mutualidades, as associações de trabalhadores, os centros 

republicanos, as associações católicas de natureza filantrópica (e educacional) e, 

ainda, as associações com um cariz mais selectivo como os clubes e os círculos 

culturais e literários (Melo & Carmo, 2008, p. 7). 

No séc. XIX, no período de uma industrialização tardia, assistimos não só ao 

surgimento do movimento cooperativo, representado pela sua lei primordial em 

1867, mas sobretudo, ao crescimento institucional do mutualismo português
8
 que, 

partindo do princípio da solidariedade profissional (através de celeiros comuns, 

confrarias de mesteres), surge na sequência dos movimentos socialista e de 

operários, “gerado sob influência do processo de afirmação associativista, utilizou 

(…) o terreno da acção social para aferir a sua actuação institucional na produção 

de solidariedade (…) repartiu, também, com outros actores sócio-institucionais o 

espaço de intervenção social (…) capitalizou o sentimento de desprotecção social 

que estigmatizava o projecto liberal em matéria de segurança social para se impor 

numa espécie de resposta ideológica a um sistema político e económico que, em 

matéria assistencial espelhava a imagem atrofiada de uma tradição fortemente 

                                                                                                                                                    

por crianças abandonadas, mendigos, velhos e inválidos, casas de correcção, instituições para 

jovens com problemas de adaptação social e, ainda, as creches, os dispensários, os lactários, bem 

como alguns estabelecimentos para cegos” (Mouro, 2001, p. 162), ou ainda, em 1893, o primeiro 

Dispensário Social para combate e controlo da mortalidade infantil e, em 1899, o Dispensário 

Anti-Tuberculoso fundado pela Rª Dª Amélia (p.164). 
8
 “… denota-se que aquando da sua fase áurea de crescimento institucional, período que medeia 

1839 e 1919, o fenómeno da explosão institucional de associações mutualistas para além de se 

revestir de uma fisionomia urbana acentuada, demonstra igualmente laivos de características 

concentracionárias, [sic.] uma vez que a sua incidência era significativamente mais expressiva no 

distrito de Lisboa. Todavia no evoluir do seu desenvolvimento institucional, este aspecto 

concentracionário [sic.] vai sofrer um certo deslocamento para o distrito do Porto” (Mouro, 

2001, p. 262). 
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romantizada pela maneira cristã de olhar a realidade social” (Mouro, 2001, p. 260-

1).  

Durante o séc. XIX há ainda a registar, em 1835, a institucionalização da 

Beneficência Pública e a promulgação do Conselho Geral de Beneficência Pública. 

Se até ao aparecimento da Casa Pia e da Beneficência Pública, as orientações 

políticas em termos da gestão dos problemas sociais eram fundamentalmente 

determinadas pelo poder e influência da Igreja Católica, o exercício da protecção 

social era conduzido, essencialmente, por via da iniciativa privada e liderado 

fundamentalmente pelas misericórdias. Verifica-se que a quebra de poder na Igreja 

Católica, durante este período, facilitou uma certa flexibilização quer na formulação 

de modelos de gestão dos problemas sociais quer nas estratégias de regulação social 

(Mouro, 2001). E, é justamente na busca de uma reafirmação social, que ao nível do 

voluntariado católico, se assiste em 1847, ao surgimento da Associação da Nossa 

Senhora Consoladora e, em 1856, as Servas dos Pobres, procurando dar forma a um 

plano de ajuda social concretizado na visita domiciliária aos enfermos e no ensino 

de raparigas pobres, trabalho este que viria a ser continuado com as Conferências 

Vicentinas (cujo objectivo era o desenvolvimento e aperfeiçoamento das tarefas 

sociais iniciadas pelo voluntariado ligado à Real Ordem de S
ta
 Isabel, instituída por 

D. João VI).  

Em termos gerais dir-se-á que, no séc. XIX, o crescimento do voluntariado 

social possibilitou o reforço da iniciativa privada, e em consequência de influências 

externas foram estabelecidas as condições para que se projectassem outros tipos de 

ajuda que não exclusivamente as visitas domiciliárias. A título de exemplo: em 

1852, é fundada no Porto, pela mão de um médico – João Vicente Martins – a 

primeira creche; em 1862, em Viana do Alentejo é criado o primeiro Centro Social, 

por iniciativa da Associação de Caridade de Viana do Alentejo, destinava-se este 

Centro Social a desenvolver a ajuda aos pobres, doentes e inválidos, tendo criado a 
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primeira creche para crianças com idade inferior a três anos, filhas de mães 

camponesas (Mouro, 2001). 

Durante o Estado Novo, o Instituto Nacional do Trabalho e da Providência, 

fez publicar dois diplomas destinados à nomeação das Comissões Administrativas 

(Decreto-Lei nº 18.281, de 21 de Janeiro de 1931
9
) e à fiscalização e gestão das 

Associações Mutualistas (Decreto-Lei nº 25 825, de 6 de Setembro 1935). A partir 

desta legislação – sentida como uma violação do “seu próprio misticismo político” 

(2001, p. 265) – as mutualidades acabaram por desenvolver uma nova consciência 

assente em duas metades desiguais em que uma correspondia ao crescimento 

concertado do mutualismo português – verificando-se um “crescimento 

institucional de alguns casos institucionais singulares, onde incluem a Associação 

de Socorros Mútuos do Montepio Geral, a Associação de Socorros Mútuos do 

Empregados do Comércio e Indústria e a Associação de Socorros Mútuos dos 

Empregados do Comércio de Lisboa” (idem) – e outra marcada por um 

desaparecimento de um número significativo de instituições mutualistas (1921: 688 

associações; 1931: 527 associações; 1990: 121 associações; cfr. Quadro 10 em 

Mouro, 2001, p. 212). 

A partir de 1926 (e durante todo o período ditatorial que durou 48 anos), a par 

do movimento mutualista, também o movimento cooperativo foi entendido como 

contrário aos valores de uma Nova Ordem e “o movimento cooperativo sofreu a 

hostilidade do Estado” (Almeida, 2010, p. 101), tal como aconteceu com outros 

movimentos, devido “às suas tendências democratizadoras e emancipadoras e ao 

comprometimento com programas socioculturais alternativos aos oficiais” (Melo & 

Carmo, 2008, p. 7 – tradução nossa) – o que implicou o enfraquecimento do 

                                                      

9
 Este decreto-lei previa a nomeação de comissões administrativas, para “transitoriamente 

substituirem as direcções das associações de socorros mútuos, quando pelo exame da 

escrituração em mais documentos, se verifique a existência de irregularidades graves na vida 

administrativa daqueles organismos.” (DL nº 25 825/35– preâmbulo). 
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sector
10

. Como afirmam Melo e Carmo (2008) “the associations of an adverse 

political nature were forbidden and those of civic nature were closely watched and 

officially repressed, thus implying the weakening of this sector as well as of the 

political component implicit in the associativism in general” (idem). Apesar dos 

sérios obstáculos, o desenvolvimento da comunidade é reforçada como uma área de 

intervenção: a social; em primeiro lugar com as iniciativas por parte dos membros 

do catolicismo social, através da acção local das correntes internacionais (como o 

Graal). 

Com a chegada do ano de 1963 (e da Lei nº 2120), vêem-se instituídas as 

Instituições Particulares de Assistência (Bordalo & Cruz, 2010, p. 10), que 

enquanto pessoas colectivas de utilidade pública administrativa, podiam revestir 

configurações várias, como sejam: – associação de beneficientes; instituto de 

assistência (com ou sem cariz religioso); – instituto de utilidade local (fundação). 

No entanto, só o golpe de Estado, de 1974, trouxe consigo a instauração da 

democracia, que possibilitou uma viragem política, económica e social em 

Portugal. Ao nível das políticas sociais, o Estado viria a assumir-se como o seu 

principal produtor e financiador. No geral, o ambiente social e económico foi 

propício ao crescimento e desenvolvimento do terceiro sector: – o número de 

cooperativas aumentou significativamente e ainda surgiram novos ramos; – 

verificou-se um crescimento exponencial do movimento associativo nas mais 

variadas áreas (habitação, associações de pais, ensino e educação especial, de apoio 

à terceira idade, à primeira e segunda infância, à toxicodependência, …) – como 

afirmam Melo e Carmo (2008, p. 8) “In the revolutionary phase (1974-76), there 

                                                      

10
 Note-se que “Ainda assim, as oposições contavam com o associativismo livre como um espaço de 

sobrevivência, de consciencialização e de aproximação com a comunidade. Em 1949, uma 

federação de associações sócio cultural, de origem republicana (FPCCR [Federação Portuguesa 

das Colectividades de Cultura e Recreio]), estimou a existência de cerca de 3.000 colectividades 

no país em 1940, reunindo cerca de 2 milhões de associados em 1948 (Melo, 2001, p. 337). 

Destes, cerca de 40 por cento (cerca de 1200) provavelmente não tinha uma licença legal, 

revelando a informalidade de parte deste universo” (Melo & Carmo, 2008, p. 7). 
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appear numerous workers committees and resident associations/committees, 

practically non-existent until then. The organizations of territorial base gain a big 

impulse and dynamism”. 

O Estado, por sua vez, desempenhou um papel importante ao reconhecer estas 

instituições, delegando-lhes, progressivamente, o campo da acção social. 

Actualmente as IPSS são parte integrante do sistema de segurança social, em 

regime de parceria com o Estado e são as responsáveis por cerca de dois terços da 

acção social.  

A Constituição da República Portuguesa, de 1976, veio reconhecer a sua 

importância e, no seu artigo 63º, refere que a organização do Sistema de Segurança 

Social não prejudica a existência de instituições particulares de solidariedade 

social, não lucrativas, regulamentadas por lei e sujeitas à fiscalização pelo Estado. 

No ano de 1979, através do Decreto-lei nº 519-G2/79, é atribuído às instituições 

particulares de solidariedade social o estatuto de pessoa colectiva de utilidade 

pública. Ainda assim, só passados dez anos, na então revisão constitucional, o 

mesmo artigo 63º, da CRP, passa a reconhecer o direito de constituição de 

instituição particular de solidariedade social (para além de serem regulamentadas 

por lei e fiscalizadas pelo Estado, como anteriormente estipulado).  

Já no final da década de 90 (séc. XX), o artigo 63º sofre nova redacção, com a 

então revisão constitucional de 1997, e na epígrafe passa a constar Segurança 

Social e Solidariedade, determinando que o Estado apoia e fiscaliza nos termos da 

lei, a actividade e o funcionamento das IPSS, sendo que é “reconhecida a existência 

de um sector de actividade, que deve ser apoiado pelo Estado, e constituído por 

IPSS e por outras de reconhecido interesse público sem carácter lucrativo” (Bordalo 

& Cruz, 2010, p. 10). 

Assim, e ainda que na versão originária da Constituição da República 

Portuguesa, de 1976, estivessem previstos três sectores da economia: o público, o 

privado e o sector cooperativo só em 1980 assistiríamos à publicação do Código 
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Cooperativo que transpõe para a lei comum os normas constitucionais e quatro anos 

mais tarde (na revisão constitucional, de 1989), passaríamos a ver a referência ao 

sector cooperativo e social (para além dos dois primeiros sectores público e 

privado), ao qual viria a ser acrescentado, aquando da revisão de 1997, o subsector 

da solidariedade social, com a especificação de que o mesmo seria constituído por 

“instituições de iniciativa particular da sociedade, com base na liberdade de 

associação e na vontade de ser solidário, sem fins lucrativos, com finalidade de 

interesse público, de defesa e de consolidação dos direitos e dos deveres sociais”.  

Estas características do sector solidário (natureza privada, actuação sem fins 

lucrativos e prossecução de objectivos de interesse público) dão-lhe uma 

especificidade própria e exclusiva nas suas relações com o Estado” (Bordalo & 

Cruz, 2010: 10). 

 

1.2.2 – Singularidades e especificidades 

 

Seguindo os critérios utilizados por Almeida (2010)
11

 e a sua explanação 

importa, ainda assim, distinguir as organizações do terceiro sector quanto (i) à 

natureza da entidade promotora, quanto (ii) ao tipo de solidariedade e, qual (iii) a 

relação entre objectivos iniciais e finais. 

Assim, quanto: 

(i) à natureza da entidade promotora considera o autor que elas se podem ser 

de cariz: 

a) Comunitário, como é o caso de duas organizações que prestam 

serviços na área da deficiência a Associações de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental, as Cooperativas e Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas (as duas de âmbito e cobertura nacional e possuindo várias delegações 

                                                      

11
 Seguir-se-á de perto o exposto por Almeida, 2010, pp. 58-63. 
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no país) ou, ainda, a Associação para a Recuperação dos Cidadãos Inadaptados da 

Lousã (esta de âmbito local). Por vezes são os habitantes de uma localidade ou 

bairro, movidos pela preocupação com determinadas situações, e verificando a 

ausência ou a insuficiência de respostas sociais, que se juntam no sentido de 

criarem equipamentos sociais
12

 vocacionadas, na maior parte dos casos para a 

infância (creches, infantários, etc.) ou para a terceira idade (centros de dia, centros 

de convívio, etc.); 

b) Público ainda que não sejam das mais frequentes, também não 

podem ser ignoradas, muitas vezes são estas entidades quem impulsiona, incentiva 

ou mesmo acaba por criar uma nova organização. Algumas vezes surgem pela 

iniciativa dos Centros Distritais de Segurança Social ou do próprio Poder Local 

(câmaras municipais ou juntas de freguesia); 

c) Religioso, a maior parte delas surgem enquadradas no âmbito de 

iniciativas de cariz religioso, é o caso das Misericórdias (possuem actualmente um 

peso muito significativo nos vários domínios da acção social, mas também ao nível 

da educação, da formação profissional ou mesmo da saúde); da Cáritas (âmbito 

nacional e internacional) que enquanto instituição oficial da Conferência Episcopal, 

procura a promoção e dinamização da acção social da igreja católica (assistência 

em situações de emergência e de exclusão e a promoção, o desenvolvimento e a 

transformação social) e, ainda, os Centros (Sociais) Paroquiais que, criados pela 

Igreja local, são constituídos por indivíduos leigos da igreja católica (prosseguem 

como principais objectivos: a distribuição de bens, apoio em situações de 

emergência), sendo actualmente muitos deles responsáveis por equipamentos 

sociais na área da infância (promovendo inclusivamente a cooperação e articulação 

entre família-escola), bem como na área da terceira idade; 

                                                      

12
 Entenda-se aqui por equipamento social o espaço físico onde são desenvolvidas respostas sociais 

e serviços, no âmbito da acção social. 
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d) Privado consideramos aqui duas tipologias a primeira o sector 

privado lucrativo, e enquanto sua representante as cooperativas dos mais diversos 

sectores (habitação, agrícolas, vitivinícolas, etc.) e, a segunda, as iniciativas 

privadas do sector não lucrativo consubstanciadas na criação de uma nova 

organização a partir de duas ou mais organizações. São exemplo as estruturas 

intermédias ou cúpulas da Instituições Particulares de Solidariedade Social (ex. 

União das IPSS’s do Concelho de Cantanhede no primeiro caso ou a União das 

Misericórdias Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade, no segundo); 

e) Misto quando o surgimento da iniciativa é misto, associando actores 

de vária natureza, verifica-se que nas parcerias são frequentes e podem 

compreender entidades públicas, comunitários, religiosas e privadas. São exemplo 

as Associações (Locais) de Desenvolvimento (frequentemente criadas através de 

parcerias), as Associações de Melhoramentos (que tiveram um grande surto após o 

25 de Abril de 1974).  

Já no que respeita ao 

(ii) tipo de solidariedade, há a considerar duas realidades distintas a 

primeira a das associações, que são a maioria, e cuja actividade coloca em prática 

uma solidariedade aberta, “havendo neste caso que distinguir se se trata de uma 

solidariedade dirigida a um grupo especial de cidadãos ou uma solidariedade 

comunitária” (Almeida, 2010, p. 61). No caso das associações cuja solidariedade se 

caracteriza por ser dirigida “os bens e serviços que são prestados pelos membros da 

organização dirigem-se a uma camada especial da população, considerada em 

situação de desfavor” (idem); já nas associações que prestam uma solidariedade de 

tipo comunitária a “actividade solidária das organizações fundamenta-se não num 

grupo particular de cidadãos, mas no conjunto da comunidade ou da região” (idem). 

É uma solidariedade aberta, mas não dirigida a nenhum grupo social específico.  

 

Finalmente quanto à 
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(iii) relação entre objectivos iniciais e finais, são várias as possibilidades 

em que não se constata alteração entre os objectivos inicialmente traçados e os 

prosseguidos; no entanto outras há em que o mesmo não se verifica assistindo-se a 

“autêntica transmutação da missão das organizações, implicando uma alteração 

radical dos seus objectivos, da sua natureza jurídica e dos seus estatutos” (Almeida, 

2010, p. 61). As alterações ocorrem quando se verifica uma diversificação das suas 

respostas sociais, mantendo a actividade original ou ainda aquelas em que se dá um 

alargamento das actividades desenvolvidas com integração de respostas sociais, em 

domínios distintos da actividade original (situação comum em associações 

recreativas, culturais e desportivas que passam a desenvolver respostas sociais 

dirigidos a crianças, idosos, etc.).  

De referir ainda, as Casas do Povo, actualmente equiparadas a IPSS, que 

dirigem a sua atenção para respostas sociais no âmbito da infância e juventude e 

terceira idade, verificando-se “uma completa alteração da natureza da própria 

organização. (…) criadas, em 1933, pelo Estado Novo como organismos 

corporativos de protecção social, instrução e cultura no meio rural, mas que 

acabaram por se transformar, nos anos 50, em organismos de assistência médica e 

social e, que mais tarde ainda, nos anos 80, vieram a ser reconhecidas como pessoas 

colectivas de utilidade pública com finalidades sociais e culturais” (Almeida, 2010, 

p. 62). 

Em meados da década passada, segundo Bordalo e Cruz (2010) o sector não 

lucrativo português era responsável, por 4,8% do PIB, correspondente às 38 mil 

unidades existentes no sector, empregava 159 950 trabalhadores e contava, ainda, 

com a colaboração de 67 342 voluntários (o valor do trabalho voluntário ascendia a 

675 milhões de euros (correspondendo a uma contribuição para o PIB de 0,5%). 

Este sector gera 48% das suas receitas com um apoio financeiro do Estado que se 

situa nos 40% das suas receitas. A filantropia representa cerca de 12% dos fundos 

deste sector (Franco et al, 2005). 
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Quadro I.1.1 – IPSS: elementos ilustrativos 

Carácter semi-

público 

 

- Relações de cooperação com o Estado no fornecimento de serviços sociais; 

-Tendência para serem vistas como expressão da solidariedade (IPSS e as restantes instituições 

do terceiro sector); 

- Imagem de solidariedade: reforçada devido ao peso das organizações religiosas (30% do total 

das IPSS); 

- A natureza das suas actividades: fortemente concentradas na área dos serviços sociais (Apesar 

da identidade jurídica própria e de autónomas têm uma relação indissociável com o Estado). 

Dispersão 

 

1996: 2953 organizações; 2006, p. cerca 4448 organizações (com o Estatuto de IPSS). 

O processo de concentração está ou não presente? 

- Fenómenos de concentração estão ausentes (sobretudo nas menos sujeitas aos mecanismos de 

mercado); 

- Em termos dinâmicos: tendência inversa de dispersão ou pelo menos, uma estabilidade 

(dependendo dos indicadores utilizados); 

- Maior crescimento: nas organizações de menor dimensão, as que empregavam menos de cinco 

pessoas (16,2% em 1996; 22,7% em 2006) – fenómeno de dispersão.  

-Valor das vendas: não se regista um processo de concentração, antes uma estabilidade (ex. o 

total das IPSS com volume de vendas inferior a 500 mil euros – 40%, tanto em 1996 como 2006). 

Capacidade de 

inovação e 

marketing 

 

- Reduzida capacidade de inovação (duplamente ligada ao nível baixo de competitividade): 1) 

não há competitividade entre as IPSS na atribuição dos subsídios públicos (estes são fixados em 

função dos serviços prestados e automaticamente renovados – desincentivo à capacidade de 

inovação); 2) nos casos em que as organizações competem num mercado de produtos e serviços 

(já de si pouco competitivo) sai reforçado o desincentivo à inovação.  

- Fraca orientação para o mercado e o fraco nível de competitividade explica o uso reduzido do 

marketing (têm-se vindo a notar algumas preocupações). 

-A falta de capacidade de inovação tem sido um dos problemas apontados às IPSS ao nível dos 

produtos, dos processos e da gestão. 

As relações 

com o sistema 

financeiro 

 

- Fraca consistência das relações com o sistema financeiro; Razões apontadas: 1) a pouca 

capacidade que as organizações têm para angariar recursos próprios (a existência de um 

financiamento público relativamente estável; limitada capacidade de inovação; falta de 

qualificação do seus quadros e dirigentes); 2) as próprias características do sistema financeiro, 

centralizado e pouco diversificado. 

- Elevada mortalidade das organizações na ausência de subsídios públicos. 

Grau de 

profissiona-

lização. 

 

- O nível de profissionalização e de qualificação da mão-de-obra é, geralmente, baixo. Razões 

apontadas: restrições orçamentais, inexistência de recursos humanos qualificados no mercado de 

trabalho; 

- Nítida falta de profissionalização ao nível da gestão (uma das fragilidades mais evidentes) – 

com consequências peculiarmente importantes, já que a liderança tende a ser bastante centrada na 

figura do dirigente; 

- Baixos salários enquanto factor explicativo da pouca profissionalização do sector (nível médio 

dos salários pouco acima do salário mínimo nacional). 

Prestação de 

contas. 

 

-A prestação de contas e o grau de transparência são pontos fracos. Razões apontadas: carácter 

semi-público; falta de ligação ao mercado; escolha de uma estratégia de acção mais voltada para 

a sobrevivência económica do que para as necessidades da população; falta de informação e 

insuficiente fornecimento de dados financeiros (ao público e às entidades que as fiscalizam – a 

própria acção fiscalizadora também não tem sido eficaz). 

(Fonte: Almeida, 2010, pp. 106-112) 
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Os dados aqui apresentados, ilustrativos do terceiro sector, em Portugal (e em 

particular as instituições particulares de solidariedade social), não deixam no 

entanto antever, algumas daquelas que, segundo Almeida (2010), são as suas 

características mais marcantes
 13

. Veja-se o Quadro I.1.1 (elaborado a partir de 

Almeida, 2010, p. 106-112) e que nos dá conta desses elementos ilustrativos: o seu 

carácter semi-público, a fraca capacidade de inovação e marketing, a dispersão, a 

fraca consistência das relações com o sistema financeiro, o baixo grau de 

profissionalização e qualificação (particularmente ao nível da gestão) e a sua 

actuação aquando da prestação de contas. 

 

1.2.3 – As IPSS no âmbito actual sistema de segurança social 

 

Para a finalidade do presente estudo, interessa sobretudo compreender 

aquelas instituições / organizações
14

 que sendo constituídas sem fins lucrativos e 

por iniciativa de particulares têm como propósito dar expressão ordenada ao dever 

ético de solidariedade (e de justiça) entre os indivíduos, e cujos objectivos são a 

concessão de bens e a prestação de determinados serviços,
15

 como sejam: – o apoio 

a crianças e jovens; – o apoio à família; – o apoio à integração social e comunitária; 

– a protecção dos cidadãos na velhice e invalidez bem como em todas as situações 

de diminuição ou falta de meios de subsistência ou ainda em caso de capacidade 

para o trabalho; – a promoção e protecção da saúde (nomeadamente através da 

                                                      

13
 Analisadas e apresentadas, pelo autor, numa lógica comparativa com as Charities inglesas. 

14
 A distinção entre ambas é tema de debate entre os especialistas, adoptamos aqui a seguinte 

distinção: “… as instituições são o conjunto de regras, normas, valores, convenções e hábitos que 

enquadram a vida individual e colectiva. Apesar de sujeitas a mudanças, as instituições são 

relativamente estáveis e têm uma influência importante sobre os restantes quatro níveis da 

análise institucional” (Almeida, 2010, p. 46); sendo que “… as instituições são as regras do jogo 

e as organizações são os jogadores, isto é, são grupos de indivíduos unidos por algum propósito 

comum para atingir objectivos. É claro que as organizações são instituições especiais…” (idem, 

p. 53). 
15

Cfr. Instituto da Segurança Social, Instituto Público (disponível em: 

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MTSS/DGSS/pt/SER_registo+das+instituico

es+particulares+de+solidariedade+social+do+ambito+da+accao+social+do+siste.htm – acedido 

em 25/01/2011). 

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MTSS/DGSS/pt/SER_registo+das+instituicoes+particulares+de+solidariedade+social+do+ambito+da+accao+social+do+siste.htm
http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/entidades/MTSS/DGSS/pt/SER_registo+das+instituicoes+particulares+de+solidariedade+social+do+ambito+da+accao+social+do+siste.htm
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prestação de cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação); – a 

educação e formação profissional dos cidadãos; – a resolução dos problemas 

habitacionais das populações.  

Os equipamentos e os serviços disponibilizados por estas instituições, 

constituem-se como a materialização dos objectivos aos quais as mesmas se 

propõem promovendo, ainda, a adesão e a dinamização de parcerias em projectos e 

programas, quando tal se justifica. Já os princípios da solidariedade, da autonomia 

e identidade, da responsabilidade e da subsidiariedade, constituem-se como os 

princípios norteadores que lhe conferem um carácter próprio (Bordalo & Cruz, 

2010, p. 12).  

A Solidariedade assume-se como sendo o valor nuclear em torno do qual as 

IPSS se perfilam – sendo mesmo considerado, por muitos, a sua razão de ser – é, 

afinal, este o valor em que se baseiam as IPSS para que de forma tão responsável 

quanto comprometida, mobilizarem os meios e os recursos destinados ao 

cumprimento da sua missão e objectivos. 

A sua autonomia e a identidade, ligadas ao seu processo histórico, devem-se 

à sua natureza de se disporem ao bem comum, mas também à defesa e à 

consolidação dos direitos e deveres sociais, sem finalidades lucrativas. São 

princípios que exigem destas instituições uma “capacidade de mobilizar recursos, 

de negociar parcerias, de gerir recursos que são finitos para responder a 

necessidades sem limite e cada vez mais complexas” (idem). 

O fundamento da legitimação do quadro de direitos e deveres, que confere a 

legitimidade às instituições do sector solidário na sua teia de relações com o Estado 

(a nível central, regional e local) traduz-se no princípio da subsidiariedade. A este 

princípio deve-se a ideia de proximidade, enquanto elemento essencial nas 

estratégias das próprias políticas sociais, efectivando-se enquanto “fonte de direito 

para o poder local, face ao poder nacional, como para as IPSS e as famílias, face 

aos poderes central e local” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 12). Se às IPSS este 
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princípio confere o direito e a possibilidade de serem reconhecidas, apoiadas e 

financiadas, às famílias faculta-lhes o direito de educar e de liberdade de escolha, 

sendo ainda um princípio que se aplica, igualmente, no seio das próprias 

instituições aos seus utentes, trabalhadores e colaboradores, bem como à 

comunidade (Bordalo & Cruz, 2010). Aos utentes e beneficiários são-lhes 

reconhecidos direitos e interesses, os quais se sobrepõem aos das próprias 

instituições, dos seus fundadores ou associados. A sua individualidade tem de ser 

respeitada não podendo ser alvo de qualquer tipo de discriminação (racial, religiosa, 

política, económica, ideológica, etc.).  

No entanto, se o princípio da subsidiariedade reconhece direitos não exclui e 

imposição de deveres. Dentro deste quadro inscreve-se o dever de uma procura 

permanente de respostas ajustadas às necessidades, a garantia de acesso do maior 

número possível de pessoas aos serviços e bens disponibilizados, a exigência de 

qualidade na prestação e gestão dos serviços envolvidos, bem como o estímulo de 

uma participação intra e inter institucional (Bordalo & Cruz, 2010). 

Constatamos que no nosso país a maior parte da prestação dos serviços (70% 

segundo o GEP/MTSS, 2009) correspondentes aos objectivos acima mencionados 

ocorre no âmbito de entidades não lucrativas, que adquiriram como personalidade 

jurídica o Estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social – IPSS
16

.  

Na Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 46º, é reconhecido, 

aos cidadãos, o direito de livremente, e sem dependerem de qualquer autorização, 

constituírem associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e 

que os seus fins não sejam contrários à lei penal. Este tipo de instituições privadas 

podem ser detentoras de natureza jurídica diversa, como seja: Associação; 

Irmandade da Misericórdia / Santa Casa da Misericórdia; Fundação; Instituto de 

                                                      

16
 Legislação aplicável: Decreto-lei n.º 119/83, de 25-02 com a redacção dada pelos Decreto-lei n.º 

89/85, de 1-04, Decreto-lei n.º 402/85, de 11-10, Decreto-lei n.º 29/86, de 19-02 e Decreto-lei n.º 

152/96, de 30-08 – Portaria n.º 778/83, de 23-07 – Portaria n.º 179/87, de 13-03. 
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organização religiosa ou mesmo agrupamento de Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (quer sejam: Confederações, Uniões, Federações).  

As instituições com estatuto de IPSS podem revestir-se de natureza 

associativa ou natureza fundacional. Englobam-se na natureza associativa as 

associações de solidariedade social (associações com fins de solidariedade social 

em geral e que não revistam qualquer das formas a seguir indicadas), as 

associações de voluntários de acção social, as associações mutualistas
17

, as 

irmandades da misericórdia. São de natureza fundacional as fundações de 

solidariedade social e os centros sociais paroquiais (e outros institutos criados por 

organizações da igreja católica ou por outras organizações religiosas).  

Registar uma instituição enquanto Instituição Particular de Solidariedade 

Social significa efectuar os actos jurídicos referentes à sua constituição ou 

fundação das instituições, aos respectivos estatutos e suas alterações e demais 

actos
18

 o que terá de ser requerido pelos titulares dos órgãos que representam as 

instituições, junto dos Serviços de Segurança Social do Centro Distrital de 

Segurança Social, da sua sede – órgão este que elabora após a respectiva análise o 

parecer sobre o registo (e todos os actos previstos no Regulamento) dirigindo-o, de 

seguida, para a Direcção Geral da Segurança Social (do ISS, IP), para emissão de 

despacho da responsabilidade do seu Director-geral
19

. O objectivo deste registo é, 

não apenas, comprovar (a) a natureza e os fins das instituições e (b) os factos 

jurídicos respeitantes às instituições (especificados no Regulamento do Registo), 

                                                      

17
 As associações de cariz mutualista dispõem de regime autónomo (legislação: Decreto-Lei n.º 

72/90, de 3 de Março, que aprova o “Código das Associações Mutualistas e Regulamento de 

Registo” aprovado pela Portaria n.º 63/96, de 28 de Fevereiro. 
18

 Contemplados no “Regulamento do Registo das Instituições Particulares de Solidariedade Social” 

(no artigo 5º), no âmbito da Acção Social do Sistema da Segurança Social, aprovado pela 

Portaria n.º 139/2007, de 29 de Janeiro. 
19

 Compete, ainda, à DGSS assegurar o registo das IPSS do âmbito da protecção e da promoção da 

saúde, às quais se aplica o Regulamento de Registo (ver nota de rodapé anterior), com as 

eventuais adaptações (nomeadamente as relativas à emissão de parecer pelos serviços do 

Ministério da Saúde), da Portaria n.º 466/86, de 25 de Agosto. 
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mas também (c) reconhecer a utilidade pública das instituições e, ainda, (e) 

facultar-lhes o acesso às formas de apoio e cooperação previstas na lei. 

O respeito pelas disposições do Estatuto das IPSS (aprovado pelo Decreto-lei 

n.º 119/83, de 25 de Fevereiro)
20

 impõe-se enquanto requisito comum para 

alcançar tal estatuto, constituindo-se como requisitos específicos a natureza da 

forma que revestem as instituições requerentes (associações, fundações, etc.)
21

. 

As IPSS encontram-se integradas no sistema de Segurança Social, uma vez 

que cabe à estrutura governamental, enquanto responsável pela Segurança Social, 

assumir a cooperação com as IPSS,
22

 a qual “se tem diversificado, tanto pela 

consciência da complexidade dos problemas sociais, como pelo alargamento das 

capacidades de resposta por parte das IPSS. Assim é que, outras entidades do poder 

central, como os ministérios da Saúde e da Educação, assim como estruturas do 

poder local têm assumido protocolos e acordos de cooperação e outras formas de 

parcerias com IPSS” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 17).  

 

De seguida importa enquadrar as IPSS no âmbito do actual sistema de 

Segurança Social bem como os objectivos gerais e os princípios norteadores deste 

sistema, e abordar ainda quais os pressupostos que sustentam a cooperação entre o 

Estado e as IPSS. 

O actual sistema de segurança social, assente na sua Lei de Bases (Lei nº 

4/2007, de 16 de Janeiro), tem como principais objectivos (i) garantir a 

                                                      

20
 E que terá que conter as matérias referidas no n.º 2, artigo 10.º: a denominação; a sede e âmbito de 

acção; os fins e as actividades da instituição; a denominação, composição e competência dos 

seus corpos gerentes; a forma de designar os respectivos membros e o seu regime financeiro. 
21

 De notar a ressalva de requisitos específicos para a constituição das instituições abrangidas pela 

Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa. 
22

 Veja-se o estipulado no capítulo Direitos e Deveres Sociais (nº 5 do artigo 63º, da CRP) que 

refere “que o Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a actividade e funcionamento das 

instituições particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse público sem 

carácter lucrativo, com vista à prossecução de objectivos de solidariedade social”, 

nomeadamente (a) na área do sistema de segurança social; (b) na criação de uma rede de creches 

e outros equipamentos sociais de apoio à família, terceira idade e deficiência, (c) na protecção às 

crianças órfãs, abandonadas ou privadas de um ambiente familiar normal; (d) no acesso à 

habitação. 
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concretização do direito à segurança Social; (ii) promover a melhoria sustentada 

das condições e dos níveis de protecção social e o reforço da respectiva equidade e 

(iii) promover a eficácia do sistema e a eficiência da sua gestão (artigo 4º).  

O actual sistema de Segurança Social preconiza, no artigo 5º, da actual Lei de 

Bases os seguintes Princípios Gerais: universalidade (acesso de todos os cidadãos 

à protecção social); igualdade (não discriminação dos beneficiários, 

designadamente em razão do sexo e a nacionalidade); solidariedade 

(responsabilização colectiva dos cidadãos entre si na realização das finalidades do 

sistema); equidade social (tratamento igual em situações iguais e tratamento 

diferenciado em situações desiguais); diferenciação positiva (flexibilização das 

prestações em função das condições sócio-familiares de cada indivíduo); 

subsidiariedade (reconhecimento do papel essencial das pessoas, das famílias e de 

outras instituições não públicas na prossecução dos objectivos); inserção social 

(acção positiva a desenvolver pelo sistema, tendente a eliminar as causas da 

marginalização e exclusão social e a promover as capacidades dos cidadãos para se 

integrarem na vida social); coesão intergeracional (equilíbrio e equidade 

geracionais na assunção das responsabilidades do sistema); primado da 

responsabilidade pública (o dever do Estado de criar condições necessárias à 

efectivação do direito à segurança social, tendo a obrigação constitucional de 

solidariedade e de segurança social pública); complementaridade (a articulação das 

várias formas de protecção social – públicas, cooperativas e sociais); unidade (a 

administração articulada das instituições para garantir a boa administração do 

sistema); descentralização (a autonomia das instituições com vista a uma maior 

aproximação às populações); participação (a responsabilização dos interessados na 

definição, no planeamento e gestão do sistema e no acompanhamento e avaliação 

do seu funcionamento); eficácia (a concessão oportuna das prestações legalmente 

previstas); a tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação (o respeito 

pelos direitos adquiridos e em formação nos exactos termos da lei); garantia 
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judiciária (a garantia de acesso aos tribunais para fazer valer o direito às 

prestações) e ainda informação (a divulgação a todos os cidadãos dos seus direitos 

e deveres e da sua situação perante o sistema). 

Tal como já expresso, as IPSS enquadram-se no subsistema de Acção Social 

– integrado no sistema de Segurança Social – e este concretiza-se através (i) de uma 

rede de equipamentos e serviços em diferentes áreas de actuação, (ii) dos 

programas de combate à pobreza, (iii) das prestações pecuniárias de carácter 

eventual e (iv) das prestações em espécie, procurando deste modo contribuir para “a 

prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade sócio-económica, de 

dependência, disfunção, exclusão ou vulnerabilidade sociais, bem como a 

integração e promoção comunitária das pessoas e o desenvolvimento das 

respectivas capacidades” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 18).  

A cooperação entre a administração central e as instituições (para além de 

prever o licenciamento destas últimas e a sua fiscalização) reconhece, através dos 

acordos e protocolos celebrados, o fundamento e a valorização do contributo destas 

instituições para a realização dos fins da acção social, enquanto expressão 

organizada da acção social
23

.  

Os pressupostos da actual celebração de protocolos e acordos de cooperação 

manifestam (i) “o reconhecimento da idoneidade das instituições, aliado à 

existência de condições mínimas indispensáveis ao normal desenvolvimento dos 

serviços/respostas sociais”
24

 (Bordalo & Cruz, 2010, p. 26), principalmente ao nível 

da funcionalidade destas últimas e dos aspectos respeitantes à capacidade técnica e 

                                                      

23
 Há que referir que o actual modelo de cooperação nem sempre conheceu esta configuração tendo 

sofrido esta relação uma evolução desde 1979 (quando a relação era marcada por uma atitude 

intervencionista e de controlo), passando em 1983 (Decreto-lei nº 119/83) a um modelo de 

cooperação em que já se reconhece uma maior autonomia de funcionamento às IPSS, e o qual 

viria a ser afirmado, nas sucessivas Lei de Bases da Segurança Social (Lei nº 32/2002 e Lei nº 

4/2007), em que se reconhece às IPSS “um papel importante e específico na produção directa de 

serviços de apoio social, obrigando-se o Estado a conceder-lhes apoios de natureza financeira e 

técnica, para a prossecução dos seus objectivos” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 29). 
24

 Entende-se por resposta social a actividade desenvolvida no âmbito da acção social, destinada a 

prestar um serviço ou a desenvolver acções dirigidas aos diferentes grupos da população, 

enquadrada na rede de serviços e equipamentos sociais (Bordalo & Cruz, 2010). 
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de gestão; (ii) a “aceitação do princípio da prioridade de admissão às famílias e 

indivíduo social e economicamente mais desfavorecidos” (idem); (iii) “a 

colaboração entre os serviços do ministério em referência e as IPSS” (idem) de 

forma a alcançar a rentabilidade dos recursos financeiros disponíveis para o efeito.  

Os acordos de cooperação entre a administração central e as IPSS ocorrem na 

área da Segurança Social (com o Instituto da Segurança Social, IP) podendo, ainda, 

efectuar-se na área da Saúde (com os sistemas de Saúde, através de um conjunto de 

programas e iniciativas, como sejam: a Rede Nacional dos Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI); unidades no âmbito dos Cuidados de Saúde Mental e do 

Plano Nacional de Saúde Mental, acções e projectos desenvolvidos ao abrigo do 

Plano Nacional de Saúde) e da Educação (com os sistemas de Educação, 

igualmente através de um conjunto de programas e iniciativas como é o caso da 

Intervenção Precoce, Educação Pré-escolar, Educação Especial).  

A já referida Lei de Bases da Segurança Social (Lei nº 4/2007), ao obrigar o 

Estado a conceder apoios de natureza financeira e técnica às IPSS, para a 

prossecução dos seus objectivos, reconhece-lhes um papel significativo na 

produção directa de serviços de apoio social, de tal forma que com elas negoceia e 

celebra acordos de cooperação
25

.  

O acordo de cooperação é um contrato escrito, através do qual se estabelece 

uma relação jurídica, ao abrigo da lei em vigor, entre as instituições e os serviços 

do Instituto de Segurança Social, IP, com vista ao desenvolvimento de uma 

determinada resposta social. Os acordos de cooperação entre o Instituto de 

Segurança Social, IP e as IPSS, pretendem dar resposta aos seguintes objectivos: “a 

prossecução de acções, por parte das instituições, que visem o apoio a crianças, 

                                                      

25
 Podendo-se revestir de uma das seguintes formas: Acordos Típicos (para respostas sociais 

reguladas pelo Decreto-lei nº 75/92 e tipificadas de acordo com o Protocolo de Cooperação que é 

celebrado anualmente com as entidades representativas das IPSS), em que as regras de 

financiamento estipulam um valor de comparticipação por utente e por mês predefinido e 

Acordos Atípicos (já que contém matéria inovadora e as regras especiais pelo facto de não 

enquadrarem nas regras gerais para o regime de cooperação, nomeadamente em matéria de 

comparticipação financeira). 
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jovens deficientes, idosos e famílias; a prevenção e a reparação de situações de 

carência, de disfunção e marginalização social, o desenvolvimento das 

comunidades; a integração e promoção social; o apoio e estímulo às iniciativas das 

instituições que sem fins lucrativos e numa base de voluntariado social, contribuam 

para a realização dos fins da acção social” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 31-32).  

São diversos os aspectos nos quais se consubstancia a cooperação entre o 

Estado e as IPSS, desde logo o (i) apoio financeiro para que o funcionamento dos 

equipamentos e dos serviços (sociais, de saúde e de educação), abrangidos pelos 

protocolos ou acordos de cooperação ou de gestão celebrados, (ii) a atribuição de 

subsídios quer para a aquisição quer para a construção de equipamentos, (iii) a 

concessão de regalias e isenções de natureza fiscal, decorrentes do estatuto de 

utilidade pública, (iv) e outros apoios decorrentes de programas sectoriais de âmbito 

nacional, da responsabilidade da administração central e local; (v) ainda o apoio 

técnico
26

 nas áreas das respostas sociais (Bordalo & Cruz, 2010).  

Deve-se ao Despacho Normativo nº 75/92, de 20 de Maio, o estabelecimento 

das regras (ainda hoje em vigor, tal como o Despacho) da cooperação tendo, então, 

sido estabelecido um outro tipo de acordo: o acordo de gestão – o qual permite ao 

Estado confiar a gestão de um equipamento público a uma IPSS. Sendo este o 

diploma que permite às entidades federativas das IPSS (ex. União das 

Misericórdias, União das Mutualidades, Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade), que também elas pudessem possuir do estatuto de IPSS (vindo 

assim a beneficiar do estatuto de pessoa colectiva de utilidade pública e usufruírem 

de uma comparticipação financeira das suas despesas orçamentais, na ordem dos 

70% do total). Daqui se compreende que a partir dos anos 90 os acordos de 

                                                      

26
 Por apoio técnico entenda-se aqui o “apoio nas áreas da intervenção social, administrativa, 

financeira, de planeamento, das obras e jurídica, que integra actividades de orientação, 

acompanhamento e intervenção técnica, com regularidade variável, de acordo com as 

necessidades e solicitações das IPSS, destinadas a informar, orientar e apoiar as mesmas na 

gestão e intervenção da resposta / serviço social a prestar, em conformidade com o estipulado na 

legislação em vigor aplicável, bem como nos normativos e circulares técnicas emitidas” (Bordalo 

& Cruz, 2010, p. 33). 
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cooperação tenham passado a ser negociados e contratualizados com as respectivas 

Uniões/Confederações.  

A década de 90 foi, igualmente, o período em que se introduziu um sistema 

de comparticipação única para cada resposta social (montante por utente e por 

mês), o que não significa que a cooperação não tenha um carácter dinâmico, já que 

acompanha a evolução da realidade (social), procurando responder em tempo útil 

ao aparecimento de novos problemas sociais, sempre respeitando o critério da 

equidade social (tratando de forma desigual o que for desigual). A cooperação não 

pode pois ser estática, antes procura uma melhoria contínua, no que respeita à vida 

dos indivíduos, famílias e comunidades, nas suas diversas circunstâncias. Daí se 

entenda que os valores e princípios que norteiam a própria cooperação sejam a 

responsabilidade solidária e recíproca, o respeito e a confiança, a idoneidade e a 

qualidade. 

No Protocolo de Cooperação, referente ao ano de 2002, celebrado entre a 

então Direcção Geral da Solidariedade e Segurança Social e as respectivas 

entidades representativas (das Misericórdias, das Mutualidades e das IPSS) 

encontramos a referência ao dever de “colaborar na preparação de medidas e acções 

tendentes à garantia dos direitos sociais, à aplicação do princípio da diferenciação 

positiva e à melhoria da qualidade dos serviços prestados”, nesta medida, no ano 

seguinte (2003) assiste-se ao surgimento do Programa de Cooperação para o 

Desenvolvimento da Qualidade e Segurança das Respostas Sociais, e ao qual mais 

adiante voltaremos. 

Quanto ao actual modelo de cooperação vigente, perspectivam-se segundo 

Bordalo e Cruz (2010) “várias perspectivas e que vão desde a aposta num modelo 

alternativo de financiamento que deixaria de ser feito às IPSS, mas directamente às 

famílias, até à transferência da gestão das respostas sociais para o poder local” (p. 

31) – ainda que não seja propósito deste estudo, recomenda-se uma análise das 
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vantagens e das desvantagens, não perdendo de vista os princípios que orientam as 

IPSS e a sua natureza. 
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Capítulo 2 

Do desenvolvimento social organizacional à  

teoria aplicada das organizações 

 

2.1 – Da sociologia das organizações ao desenvolvimento social 

organizacional 

 

A sociologia das organizações ainda que “confinada à análise de unidades 

empíricas delimitadas” (Freire, 2001, p. 21),
27

 possui como objecto de estudo “os 

fenómenos sociais e culturais inerentes a qualquer tipo de organização com um 

mínimo de estabilidade, formalidade e dimensão e, assim, abordar temas como os 

da burocratização das organizações, das suas disfuncionalidades, dos circuitos de 

informação, do poder e dos processos de tomada de decisão, etc” (Freire, 2001, p. 

                                                      

27
 Lembramos aqui autores como Crozier (o pai da sociologia das organizações, em França) e 

Friedberg e a sua obra conjunta L’acteur et le système (1977), uma das primeiras obras a “propor 

o estudo da organização como um fenómeno autónomo, isto é que obedece às suas próprias 

regras de funcionamento e não determinado por constrangimentos externos” (Bernoux, s/d., p. 

115 cit in Fonseca, 2004, p. 59). 
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20), o mesmo é dizer que, no âmbito desta especialização sociológica, poder-se-á 

estudar qualquer tipo de organização (ex. empresas, cooperativas, hospitais, 

escolas, sindicatos, organismos estatais, partidos políticos ou organizações 

religiosas) como sejam as associações de voluntariado (Fonseca, 2004, p. 58). 

 

 

 

 

 

Empresas 

privadas 

com fins 

lucrativos 

Empresas privadas  

sem fins lucrativos 

Empresas semi-

públicas e 

parcerias 

Administração 

pública e sector 

empresarial do 
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Figura I.2.1 – Tipologia: das empresas privadas à administração pública 

 

 

Os académicos como Sá (2004) falam em continuum, em termos de tipologias 

de organizações: “das empresas privadas «tradicionais» com fins lucrativos à 

entidades públicas «típicas» (…) [constatamos no entanto que] entre os extremos 

deste spectrum estão as instituições que alguns preferem designar como do terceiro 

sector” (2004, p. 679) – ver Figura I.2.1
28

. 

No que respeita às abordagens sociológicas, no domínio das organizações, 

dir-se-ia que a sociologia das organizações e do trabalho receberam como herança 

diversos contributos de estudos e reflexões teóricas sobre as instituições e o 

Estado
29

. No entanto, hoje, no domínio da sociologia das organizações (e do 

                                                      

28
 Reprodução da “Figura XIII.1 Tipologia: das empresas privadas à Administração Pública” (Sá, 

2004, p. 679). 
29

 Referimo-nos a contributos de natureza filosófica (ex. conceito de alienação de Marx), sociológica 

(burocracia de Weber), ou de carácter jurídico-político (ex. trabalhos de Spencer sobre o Estado 

ou de Pareto sobre as elites sociais) (Freire, 2001, p. 21). 
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trabalho) são tidos como essenciais “três planos analíticos distintos embora 

complementares” (Fonseca, 2004, p. 58; Freire, 2001, pp. 22-23): 

─ O plano do sistema sócio-cultural: relativo às representações mentais, onde 

“se situam os valores, as crenças e ideologias socialmente partilhadas, ou não, e que 

por isso tanto podem legitimar as relações como contestá-las” (Fonseca 2004, p. 

58). Sabemos, ainda, que no plano do sistema social, no âmbito das relações 

laborais se desenvolvem, simultaneamente, relações de cooperação ou de conflito e 

que os agentes ligados a tal sistema de forma regular e estável são quem define as 

estratégias procurando ocupar uma melhor posição relativamente a outros agentes, 

o que origina as relações de poder no seio das organizações (Freire, 2001); 

─ O plano do sistema técnico-organizacional está organizado em torno de 

“máquinas, dispositivos, procedimentos e saberes, que medeiam todo o processo 

social de produção” (Fonseca, 2004, p. 58). 

Na década de 80 surge um interesse renovado das ciências da gestão nos 

factores humanos (motivado, em parte, pelo debate político e social sobre a 

reabilitação da empresa), o que viria a constituir os alicerces de uma especialização 

sociológica: a sociologia da empresa
30

 ─ a qual confirma a noção de que “as 

empresas são um sistema social que pode funcionar como um factor específico de 

produção, uma vez que detém autonomia suficiente para influenciar a sociedade 

global” (Fonseca, 2004, p. 59).  

Estão então criadas as condições para o que Fonseca (2004) designou por 

“revolução do paradigma do pensamento dos dirigentes das empresas” (idem), já 

que estes preocupam-se, agora, não só em condenar o taylorismo, como em 

procurar “estruturas mais motivantes, reactivas e participativas, [em combater a] 

desburocratização, projectos de empresa negociados, políticas de informação, 

                                                      

30
 O surgimento desta nova especialização sociológica ficará para sempre associado a autores como 

Sainsaulieu e Segrestin para quem a empresa passa a ser “um meio específico, cujas regulações 

sociais e culturais intervêm pesadamente sobre as suas performances económicas” (Sainsaulieu e 

Segrestin, 1987, p. 200 cit in Fonseca, 2004, p. 60). 
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análises sociais e culturais do pessoal, gestão do emprego ou incentivos à 

criatividade” (2004, pp. 59-60). 

A gestão
31

 deixa de ser apenas um instrumento económico da política do 

Estado ou prolongamento técnico das opções financeiras dos grandes detentores do 

capital. A gestão passa a ser, então, “um meio específico, cujas regulações sociais e 

culturais intervêm pesadamente sobre as suas performances económicas” 

(Sainsaulieu e Segrestin, 1987, p. 200 cit in Fonseca, 2004, p. 60). Ainda segundo 

os mesmos autores a empresa, enquanto sistema social complexo, é o/um lugar 

social auto-criador “onde se jogam, para além da pura agregação de capacidades 

técnicas, todas essas formas de articulação de relações sociais que se designa por 

valorização dos recursos humanos, capacidade de acção colectiva, aptidão para 

negociar” (Sainsaulieu e Segrestin, 1987p. 201 cit in Fonseca, 2004, p. 60). 

A proposta daqueles autores (sobretudo de Sainsaulieu) era que a sociologia 

das organizações e a sociologia das empresas se posicionassem de forma contígua 

de forma a compreender a complexidade das relações humanas nos contextos 

produtivos: estudar os jogos de poder entre os actores concretos da organização e 

analisar as dinâmicas identitárias no seio das culturas de empresa. Estas teorias 

funcionaram como a resposta da sociologia ao “desenvolvimento das políticas de 

gestão de recursos humanos, exclusiva e excessivamente entradas na procura de 

mobilização colectiva dos produtores e fundamentadas na aplicação de dispositivos 

que visavam unicamente a motivação dos indivíduos”
32

” (cit in Fonseca, 2004, p. 

60-61). Sainsaulieu, destaca-se assim, enquanto precursor na construção das 

abordagens culturalistas, segundo as quais se enfatiza a esfera cultural das 

colectividades humanas, a interiorização profunda de valores, as representações 

                                                      

31
 Para satisfação de muitos sociólogos como M. Crozier que, desde a década de 60, procurava 

passar a ideia de que é “importante compreender a importância das estratégias dos actores, das 

forças sociais e profissionais na prossecução dos objectivos das empresas” (Fonseca, 2004, p. 

60). 
32

 Sainsaulieu, R. (1997p. 9) Sociologia da Empresa: Organização, Cultura e Desenvolvimento. 

Lisboa: Instituto Piaget. 
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simbólicas e a vida das empresas” (Freire, 2001, p. 30). Para a corrente culturalista 

da sociologia das organizações, importa “compreender como é que a empresa se 

torna um lugar de socialização e de cultura para o conjunto dos seus membros, 

confrontados com exigências de implicação pessoal e colectiva, para construir a 

performance na base de acordos participativos sobre os objectivos de cada 

estabelecimento (…), nas suas relações com o mercado é certo, mas também com a 

sociedade ambiente e com o emprego” (Sainsaulieu, 1997, p.11 cit in Fonseca, 

2004, p. 62). 

Numa perspectiva que sugere “a reinvenção da estrutura social da empresa, a 

combinação das estruturas e das forças organizacionais com as dinâmicas 

identitárias e culturais (respeitando a história de cada organização) e que se 

dominem os processos de invenção do futuro, da elaboração de dinâmicas 

inovadoras competentes para prever os ajustamentos entre o económico e o social” 

(Fonseca, 2004, p. 62) surge, pela mão de Sainsaulieu (2001) uma nova 

conceptualização: desenvolvimento social da empresa.
33

 

No âmbito sociológico este conceito deverá ser escrupulosamente 

diferenciado de outras quaisquer modalidades de abordagem social dos problemas 

humanos
34

 – considera, ainda, Fonseca (2004) que um novo olhar da realidade 

contemporânea e dos seus factores de produção contribui decisivamente para esta 

abordagem sociológica da empresa e refere “O social [está agora] no cerne da 

produção para ser o trunfo da economia” (2004, p. 63). O desenvolvimento social 

da empresa situa-se no domínio da ética da cidadania, tendo em conta as histórias 

                                                      

33
 Entenda-se aqui desenvolvimento social enquanto uma “construção permanente da sociedade num 

contexto de meio ambiente aleatório e de exigências económicas constrangedoras” (Sainsaulieu, 

2001, p. 17) 
34

 Daí que Fonseca (2004, p. 63) afirme: “Este conceito não tem qualquer afinidade com a 

concepção caritativa das obras sociais destinadas a remediar as diversas formas de miséria 

humana que caracterizam as história social industrial e salarial: fadiga, pobreza, desemprego, 

exclusão, precariedade ou deficiência. O desenvolvimento social da empresa está igualmente 

distante das concepções puramente políticas que procuram a resolução dos conflitos seja por via 

das relações de força ou de negociações colectivas, para obter soluções internas, como 

redistribuições salariais ou melhoria das condições do tempo de trabalho.” 
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globais das sociedades e as diferenças de ordem cultural (Sainsaulieu, 2001, p. 17). 

Trata-se de um conceito que tenta “expressar a gestão da transição de uma 

sociedade passada para uma sociedade futura e a previsão dos condicionalismos do 

mercado do que é possível prever (Sainsaulieu, 2001 cit in Fonseca, 2004, p. 63). 

Para Sainsaulieu (2001, p. 17-18) se à gestão compete determinar os modos 

de organização racional das forças de produção, já à sociologia se reserva a 

preocupação em continuar a centrar-se nas dinâmicas de coesão social (subjacentes 

aos diversos esforços de cooperação entre os diversos actores de produção) e na 

construção da sociedade. 

No entanto, para alguns sociólogos a “distância que vai da sociologia à gestão 

é a mesma que vai de uma ciência explicativa ou fundamental a uma ciência ou 

técnica aplicada” (Freire, 2001, p. 21). Assim, aquele que gere “é 

fundamentalmente, um decisor, um indivíduo que usando conhecimentos, técnicas, 

informações e instrumentos vários, tem de tomar decisões em ordem à prossecução 

dos objectivos explícitos da empresa, o sociólogo é, essencialmente, um 

especialista de estudo e aconselhamento, um elemento de staff” (idem, p. 21-22). 

 

2.2 – Do plano psicológico à teoria aplicada das organizações  

 

Os psicólogos e outros profissionais interessados pela área das organizações 

abordam o desenvolvimento organizacional, nos seus vários aspectos. Assim, a 

administração e a psicologia organizacional encontram-se envolvidas “em todos os 

níveis de problemáticas, relações e actividades, visando à sobrevivência e 

desenvolvimento da organização, em face das demandas do ambiente externo” 

(Freire, 1987, p. 74).  

O desenvolvimento organizacional teve o seu surgimento nos E.U.A. e 

difundiu-se por todo o mundo sendo-lhe reconhecida a existência de várias 

correntes (funcionalista, dialéctica, etc), de ter passado várias fases (sendo esta 
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outra das suas particularidades: a das Escolas – Administração Científica, Relações 

Humanas) – com pensamentos contrários e divergentes, acabando esta fase por ser 

superada e vir a alcançar, mais tarde, a fase da Teoria Administrativa a qual, 

partindo de uma síntese das características essenciais das diversas Escolas e dos 

contributos mais significativos (Behaviorismo, Estruturalismo), evolui vindo a 

constituir-se como uma teoria aplicada das organizações, procurando estudar as 

suas aplicações e operacionalizações.  

Deve-se à abordagem sistémica, e em particular ao método sistémico, a 

reconciliação entre a abordagem estrutural e a comportamental, dando azo ao 

surgimento do desenvolvimento organizacional no seio da teoria aplicada das 

organizações (Freire, 1987, p. 75). Veja-se o Quadro I.2.1
35

 que partindo dos 

principais enfoques (prescritivo e explicativo) nos faculta uma panorâmica geral da 

evolução das teorias organizacionais, permitindo-nos comparar as características 

mais marcantes das diversas escolas e abordagens. 

O Desenvolvimento Organizacional (DO) dirige-se, exclusivamente, para as 

organizações e, enquanto teoria aplicada, é dotada de metodologia, estratégia, 

programa e dirigido aos processos aí decorrentes – “utiliza o conhecimento das 

diversas disciplinas profissionais, [psicologia, sociologia, educação, serviço social] 

somente nesse tipo de unidade social, sendo, portanto, um trabalho multidisciplinar, 

exercido por diversos profissionais (…)” (Freire, 1987, p. 74). 

Um dos principais focos de atenção do Desenvolvimento Organizacional é o 

campo das relações sociais na organização (de natureza intra e intergrupal ou 

interpessoal). As ciências do comportamento constituem-se, assim, como bases 

privilegiadas do desenvolvimento organizacional, podendo ser ajustadas 

especificamente à organização, daí que possam ser vários os profissionais, não só a 

dar o seu contributo para o estudo das relações comportamentais nos diferentes 

níveis da organização, como na sua conjugação com os processos organizacionais  

 
                                                      

35
 Adaptado a partir de Freire (1987, p. 72); elaborado por Fernando Motta, 1976, no livro “Teoria 

Geral da Administração – uma introdução”. 
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Quadro I.2.1 –– “A Teoria Geral dos Sistemas na Teoria da Organização” 

 

Escolas 
Concepção da 

Organização 

Relações 

Administrador / 

Empregado 

Sistemas de 

Incentivos 

Concepção da 

Natureza 

Humana 

Resultados 

 

Enfoques Prescritivos 

“Administraçã

o Científica” 

 

 

“Relações 

Humanas” 

Organização formal 

 

 

Organização informal 

– pequenos grupos. 

Dinâmica de Grupo 

Identidade de 

Interesses 

 

 

 

 

Identidade de 

Interesses 

Monetá-rios 

 

 

 

 

 

Psicosso-

ciais 

“Homo 

Economicus 

 

 

 

 

“Homo 

Social” 

Máximos 

 

 

 

 

 

 

Máximos 

 

Enfoques Explicativos 

“Behaviorismo

” 

(*) 

 

 

 

 

“Estruturalismo” 

(**) 

 

 

 

 

“Teoria Geral 

dos Sistemas” 

(***) 

Sistema Cooperativo 

Racional 

 

Sistema Social 

deliberadamente 

construído 

(Relacionamento da 

organização formal 

com a Organização 

Informal) 

 

Sistema aberto 

(conjunto: sistema 

Técnico; sistema 

social – 

comportamentos 

inter-relacionados) 

Conflito possível 

e negociável 

 

 

 

 

Conflitos 

inevitáveis e 

muitas vezes 

desejáveis 

 

 

 

Conflitos de papéis 

(estímulo interactivo. 

Variáveis 

psicossociais e 

organizacionais) 

 

Mistos 

 

 

 

 

 

 

 

Mistos 

 

 

 

 

 

 

Mistos 

 

Homem 

Administra-

tivo 

 

 

 

 

 

 

Homem 

organizaci-

onal 

 

 

 

Homem 

funcional 

 

Satisfatórias 

 

 

 

 

 

 

Máximos 

 

 

 

 

 

 

 

Máximos 

(*) – Sociologia da burocracia – estudos de processos organizacionais e do comportamento administrativo – 

laboratório de sensibilidade. 

(**) – Construção de modelos – estrutura social – conjunto de elementos formais e informais. 

(***) – Sistema aberto, complexo em retroalimentação e constante intercâmbio com o ambiente. 

 

 

Procuraremos de seguida apresentar uma abordagem ao DO, partindo da 

explanação de Freire (1987, p. 71-93) colocando em destaque algumas das suas 

características que podem tornar-se mais evidentes aquando do trabalho a realizar 
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no seio de instituições do terceiro sector, que prestem serviços no âmbito da acção 

social. 

Do ponto de vista da sua finalidade constitutiva, o Desenvolvimento 

Organizacional surge da “necessidade social (…) [inerente] à sobrevivência e 

adaptação das organizações para responderem às demandas e mudanças do meio-

ambiente, sem contestá-las” (Freire, 1987, p. 75) – podemos, assim dizer que se 

inscreve numa lógica à mudança organizacional propondo uma sensibilização de 

todos os actores para a mudança.  

A sua metodologia, ao analisar qual a situação existente, procura a execução 

da situação desejada
36

, colocando a tónica nas mudanças comportamentais e dos 

valores partindo da ingerência nos elementos humanos da organização (sendo o DO 

que a partir das mudanças operadas irá assessorar outro tipo de mutações desejáveis 

(políticas, gestionárias, estruturais, etc.). O DO assume aqui uma vertente dirigista, 

em nome das finalidades a alcançar. 

O seu modo de intervenção e a metodologia dos processos é composta por 

várias etapas de intervenção, a saber: o diagnóstico (situação real/situação 

desejada), planeamento da acção (métodos de mudança e sua sequência), 

implementação e follow-up e, por fim, avaliação
37

 – a qual servirá de retro-

alimentação, permitindo o retorno ao diagnóstico e, através de uma dialéctica 

processual, o surgimento de um novo estádio resultante do confronto teoria-prática.  

Esta metodologia do DO evidencia a consciencialização da necessidade da 

metodologia de processo, mas também o surgimento de expectativas e o 

desenvolvimento da relação entre os profissionais e a população, procurando 

também por esta via a pesquisa de dados com a própria população, sendo que estas 

fases ocorrem antes da própria “identificação e análise diagnóstica de necessidades; 
                                                      

36
 Sendo inclusivamente a partir desta sua característica que passámos a encontrar expressões como: 

“agentes de mudança” (adoptada, nomeadamente, por técnicos de Desenvolvimento 

Organizacional), “mudança social planeada”, “mudança cultural planeada ou orientada” (Freire, 

1987, p. 76). 
37

 Paul Lawrence e Jay Lorsh (1969) cit in Freire (1987, p. 77). 
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da formulação de planos e programas; da execução de programas com participação 

dos membros da organização e do acompanhamento por realimentação bem como a 

avaliação e revisão” (Freire, 1987, p. 78), expressas através das fases anteriores
38

.  

O processo de aprendizagem adoptado pelo DO, ao procurar responder aos 

objectivos da organização quanto esta se confronta com os desafios colocados pelo 

meio envolvente, centra-se numa pesquisa de acção (ou pesquisa activa)
39

, 

envolvendo quer o investigador quer o sujeito, o que implica: (a) envolvimento ou 

“contrato psicológico”; (b) participação com a valorizando a posição do indivíduo; 

(c) reunião de pessoas em pequenos grupos para identificar necessidades, analisar 

condições e criar soluções; (d) combinação de técnicas de recolha de dados – 

questionários dirigidos a toda a organização, entrevistas; (e) o grupo não tem um 

fim em si, é visto como um meio, que existe em função do todo do qual faz parte; 

(f) desenvolvimento da liderança – líder é visto como alguém que aprende dentro 

do processo, aprendendo também a organização com ele. 

As componentes básicas do processo inerente ao DO dizem respeito a todas 

as partes envolvidas, desde os sujeitos /indivíduos, à estrutura (quer formal quer 

informal), os elementos fundamentais deste processo básico concentram-se na 

decisão e na comunicação /informação procurando assim cumprir alguns dos seus 

objectivos como sejam a sobrevivência e desenvolvimento da organização e a 

própria interacção entre as partes. No entanto, falar de sobrevivência neste 

contexto, não significa a impossibilidade de mudança no sistema, convém ainda 

assim ter presente que a “tipologia do sistema de organização não pode contrapor-

                                                      

38
 Destacamos a proximidade com as propostas apresentadas por Mouro (2009) no capítulo “Serviço 

Social e Sociedade de Risco: recontextualização profissional”, onde a autora mostra que em face 

da (i) construção da intervenção sobre o perigo e da (ii) intervenção sobre o risco (sobretudo o 

calculado) a intervenção se faz visando o “exercício de uma catarse libertadora” (no primeiro 

caso) e para “assegurar um processo de trabalho qualificado” (no segundo caso), estruturando-se 

em momentos distintos e processando-se em quatro fases subsequantes: (1ª) Preparação da 

intervenção; (2ª) Elaboração do plano estratégico de intervenção; (3ª) Execução do plano 

estratégico de intervenção, e (4ª) Balanço social da acção / intervenção (2009, pp. 392-3). 
39

 Cuja origem remonta a Kurt Lewin. 
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se, isoladamente, à tipologia do sistema da sociedade onde aquela está inserida” 

(Freire, 1987, p. 80). 

No que respeita às técnicas e procedimentos utilizados, destacam-se aquelas 

que são centradas no trabalho com grupos que vão desde a investigação-acção (com 

um duplo objectivo: educativo e operacional, partindo das necessidades sentidas 

pela organização), a tradicional investigação (que conta com o recurso à 

observação, a questionários, formulários); o apoio e suporte individual com vista ao 

treino e desenvolvimento de competências pessoais e sociais.  

Relevo ainda para as técnicas particularmente dirigidas ao trabalho com 

grupos ou equipas: dinâmicas de grupo (motivação e relacionamento; auto-

conhecimento e conhecimento intergrupal; análise de papéis e empatia; grupos de 

trabalho e análise da situação; identificação e análise de situações conflituosas na 

organização, efectuada pelo grupo). Estes grupos, em determinados momentos ou 

situações podem apresentar muitos traços dos grupos de terapia. Os componentes 

presentes no trabalho com grupos são: capacitação para a relação com o outro; 

análise de objectivos a alcançar e processos utilizados; planeamento e programação; 

grupos onde a discussão é orientada para os objectivos do grupo e ainda, avaliação 

e feedback acerca do comportamento individual, interpessoal e grupal. 

Para além destas técnicas podem ainda verificar-se outras voltadas para a 

relação que a organização tem com a comunidade relações intergrupais (encontro 

de diversos grupos para analisar quer os problemas quer os procedimentos 

conjuntos). Podendo tratar-se: – de aspectos organizacionais globais e 

desenvolvimento da capacidade de estabelecer objectivos, planear, analisar e 

resolução de problemas da organização, avaliação e feedback de comportamentos 

individuais e grupais (operacionalização e capacitação para a gestão social), – da 

criação e dinamização de equipas constituídas por representantes de vários 

segmentos da organização (organização e capacitação para a organização); – da 

análise do tipo de relacionamento entre os diversos grupos; – de reuniões de 
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confronto através da reunião de representantes de um ou mais patamares da 

organização, com o intuito de analisar o momento em causa ou a saúde da 

organização (operacionalizar e capacitar para a participação). 

No seio de uma organização o clima organizacional manifesta-se 

principalmente no sistema de valores que se encontram arreigados ao factor 

humano, e o DO procura dar o devido relevo aos processos interpessoais. Os 

estudos sobre mudança organizacional devem assim, incentivar a construção e o 

apuramento de indicadores qualitativos 

Assim, podemos dizer que o “ambiente interno organizacional, ou clima 

organizacional, consiste na percepção e sentimento, pela população, de uma 

organização relacionada com suas características, valores, processos de inter-

relação humana e de poder, recursos humanos e materiais, e programas” (Freire, 

1987, p. 85). Embora saibamos da importância do clima organizacional para a 

organização, há que considerar que o ambiente externo é igualmente um factor a ter 

em conta bem como a interdependência entre ambos.  

O ambiente externo, trata-se afinal, do contexto onde a organização está 

inserida e com o qual terá forçosamente ligações, vínculos e dependências de 

natureza económico-financeira, legal, comercial, sócio-cultural, política, técnica, de 

comunicação, etc.  

As relações da organização que envolvem o ambiente externo, dizem respeito 

à comunidade onde ela se insere, à sociedade nacional e internacional (bem como 

às respectivas populações) e a outras organizações, independentemente de estas 

serem concorrentes ou complementares. Nesta medida as organizações procuram 

ser efectivas
40

, na tentativa de corresponder às necessidades, solicitações e, ainda, 

às expectativas das comunidades.  

                                                      

40
 Segundo Freire (1987, p. 85) será a “efectividade da organização que a poderá tornar numa 

instituição, que consiste na criação de raízes, da organização, na sociedade, com carácter de 

permanência, devido a fortes vínculos criados, consistentes com expectativas de grupos da 

comunidade”. 
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Dos vínculos que ligam a organização à sociedade (que no DO são os task 

environment) destacam-se os vínculos (a) à super-estrutura do poder (componentes 

políticos e normativos); (b) à infra-estrutura financeira (componentes 

remuneratórios ou financiadores); (c) a outras organizações congéneres, 

subsidiárias ou complementares (componentes funcionais e cumulativos); (d) à 

estrutura educacional (técnicos); (e) às forças e instituições sociais e culturais 

(socioculturais). 

No DO a comunicação com o meio exterior é uma das principais 

preocupações do patamar dirigente e de gestão – preocupação essa que vai 

diminuindo à medida que se desce na escala hierárquica (Freire, 1987, p. 86). A 

preocupação com o meio ambiente e com os seus condicionamentos surge da 

necessidade de adaptação da organização  
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Capítulo 3 

Gestão Social – perspectivas e propostas 

 

3. 1. – O projecto associativo e a estratégia institucional  

 

As organizações associativas, tal como as empresas do sector privado, 

respeitam o princípio de uma «acção inteligente» tendo em conta uma 

«racionalidade limitada», nomeadamente pela «subjectividade» do ou dos seus 

decisores embora não esqueçam a intenção como critério característico da decisão
41

 

(Valéau, 2003, p. 16 – tradução nossa), colocando-se igualmente a questão do 

projecto da própria instituição, já que exige uma gestão ainda mais coerente. O que 

dá sentido a toda a acção de uma associação é o projecto já que este se deve a 

explicitação da filosofia e dos valores da instituição – Valéau refere mesmo: «Au 

commencement était le projet» (2003, p.16).  

O projecto assume-se, então, como uma espécie de «plano fundador» que (i) 

estipula as prioridades da acção, define os critérios de decisões futuras (ii) e que 

                                                      

41
 Valéau (2003, p. 16) assinala mesmo a passagem de uma gestão de tipo emergente (“de type 

garbage can”) para uma gestão mais deliberada. 
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estabelece, antecipadamente, o quadro geral que condicionará psicologicamente 

todos quadros subsequentes.  

Tal como acontece no sector lucrativo, também o projecto associativo não 

pode existir sem uma estratégia, traduzida em trajectórias firmes e duradouras, em 

torno das quais se possa tomar as decisões e as acções pontuais. Ainda que, com 

frequência, a estratégia seja equacionada apenas em momentos específicos e com 

objectivos exclusivos de angariação de fundos, trata-se de uma realidade que não 

favorece a instituição já que a estratégia deve ser norteada pelo seu fim último (e 

partilhada por toda a organização). As necessidades (actuais e futuras) da sua 

população-alvo (clientes e grupos-alvo) merecem ser meticulosamente analisadas e 

ponderadas, quando se pretende decidir qual estratégia a seguir. Assim, e ainda que 

as instituições privadas sem fins lucrativos devam, por princípio, formular a sua 

estratégia tendo em conta uma realidade mais ampla ao nível do meio ambiente 

onde se inserem devem, ainda assim, auscultar a comunidade e os clientes directos 

de forma a aproximar a organização dos seus actuais e potenciais clientes directos – 

pensando na evolução das necessidades e nos potenciais clientes, a instituição e a 

estratégia a traçar terá que conceber condições que permitam a inovação (Sá, 2004, 

pp. 283-4). 

Assim, ao sector não lucrativo impõe-se um “planeamento estratégico formal, 

regular e sistemático (…) enquanto guia para um pensamento a médio e longo-

prazo” (Sá, 2004, p. 682) que, servindo de base consensual, possibilite a 

formulação dos grandes objectivos a alcançar, o desenho de planos que 

perspectivem a atribuição de meios e recursos às diversas acções a desenvolver. 

Igualmente importante é que a missão, quando formulada, permita impulsionar uma 

acção capaz de convocar todos os stakeholders que nela se reconheçam – o que se 

torna particularmente significativo se tivermos em conta que, muitas das 

organizações privadas sem fins lucrativos, se encontram fortemente apoiadas no 

voluntarismo, sendo necessário que também os seus voluntários estejam convictos 
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que podem servir os objectivos da organização e, deste modo, “beneficiar a 

sociedade e as comunidades onde vivem” (Sá, 2004, p. 683). 

O planeamento estratégico torna-se essencial para que instituições 

demonstrem que possuem uma missão e que são capazes de mobilizar de “forma 

apropriada e eficaz recursos para a sua prossecução” (idem). 

Na ausência de fim lucrativo, a organização para além de estabelecer a sua 

finalidade, terá que definir qual é o seu “objecto social” (Valéau, 2003, p.17). Com 

frequência as associações ao procurarem responder ao desfasamento existente entre 

a realidade existente e a realidade idealizada, desenvolvem projectos reportando-se 

à necessidade de intervir na tentativa de alcançar um mundo melhor. Deste modo 

identificam velhas e novas necessidades procurando assim transformar a sociedade 

que as rodeia – nasce, então, aí a missão a cumprir
42

. O projecto constitui então 

uma intenção (muitas vezes vaga e ambiciosa) capaz de conduzir de forma 

duradoura a acção da associação, é ele (através do seu conteúdo e dos seus 

compromissos) que estabelece qual o tipo de desempenhos a privilegiar e a avaliar. 

O projecto contribui quer para a independência, quer para a autonomia da 

associação, sendo o motor e a direcção contribuindo, deste modo, para a sua gestão 

(Valéau, 2003, p. 17). 

A definição do projecto institucional, bem como a implementação de um 

plano estratégico formal estará sempre condicionada pela estrutura adoptada e 

“pelo estilo de liderança que as caracteriza e pelas relações que estabelecem com os 

diferentes grupos envolvidos” (Sá, 2004, p. 684) – estes são aspectos que 

condicionam genericamente todas as organizações, e que devem ser geridos para 

que a estratégia traçada possa ser desenvolvida. Assim, o desenvolvimento dos 

recursos humanos, e a forma como é aproveitado todo o seu potencial, tem relevo 

                                                      

42
 Tal como teorizou Mintzberg. 
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idêntico tanto no seio das organizações lucrativas como das não lucrativas – trata-

se, pois, de um dos desafios a considerar: a gestão do conhecimento. 

A forte dependência de fontes de financiamento externas à organização, faz 

com que os seus líderes (que são muitas vezes os seus dirigentes) despendam uma 

parte significativa do seu tempo e energia em acções de promoção e de 

representação institucional, ou seja em actividades vocacionadas para o exterior. 

Por outro lado, uma componente e cultura burocrática acentuadas, torna alguns dos 

instrumentos colocados ao seu serviço ineficazes dificultando, muitas vezes, a 

existência de lideranças institucionais fortes. Acrescem as particularidades 

inerentes à “gestão de pessoas – as organizações sem fins lucrativos enfrentam 

muitas vezes um quadro distintivo que lhes coloca limitações no que toca aos 

instrumentos de que dispõem para motivar e recompensar o bom desempenho dos 

seus colaboradores” (Sá, 2004, p. 687). Assim, muitas delas, fortemente 

influenciadas pela cultura burocrática, possuem formalidades revestidas de carácter 

restritivo no que respeita à progressão na carreira e à avaliação desempenho dos 

seus colaboradores remunerados. Para uma tal cultura burocrática concorre ainda o 

papel e a importância que os voluntários desempenham em muitas destas 

instituições, para os quais a recompensa que retiram da sua colaboração não é de 

natureza económico-financeira, antes radica num “sentimento de realização 

associado à prossecução de um fim colectivo e social” (idem). O facto de muitos 

destes voluntários serem (ex) profissionais qualificados faz com que exijam “a 

partilha de responsabilidades e a possibilidade de serem consultados em certas 

decisões” (idem). 

Uma das questões muitas vezes abordada na literatura é a existência de 

diferentes versões do projecto (desde logo as individuais e as colectivas), e as 

diferentes legitimidades, que resultam dos diversos patamares existentes na 

organização. Perante a questão de saber quem participa na produção e execução de 

um determinado projecto, alguns autores analisam o ponto de vista do seu dirigente. 
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Na dinâmica associativa o papel do dirigente deverá estar situado (segundo 

Valéau) justamente na passagem do projecto ao seu funcionament ainda que, na 

prática, esta separação frequentemente desejada, continue tão difícil de estabelecer 

(Valéau, 2003, p. 18) – o que acontece sobretudo em virtude da direcção das 

associações assentar em dois dos seus principais agentes: o presidente da direcção e 

o director técnico. Deste modo “la répartition des pouvoirs entre les deux constitue 

un sujet souvent abordé par la littérature: certains auteurs reviennent sur leus 

attribuitions officielles tout en constant la diversité des configurations effectivement 

pratiquées (Miramon, 1992; Mayaux, 1998; Igalens, 1999). Nous considérons ici le 

sommet de l’exécutif, qu’il s’agisse du directeur ou du président du conseil 

d’administration” (idem). 

Ainda segundo Valéau, existem diversas formas de conceber a produção de 

um projecto associativo, poder-se-ão mesmo equacionar diferentes abordagens que 

resultam em diferentes legitimidades e que correspondem a análises e visões 

diversificadas da organização e do funcionamento das associações. Importa 

sobretudo que o dirigente disponha de um projecto no qual fundamente as suas 

decisões e, mesmo que não promova a sua própria visão, continuará a ser ele “o 

autor desse ofício”. Socorrendo-se da literatura existente nesta área, Valéau (2003) 

considera então que o dirigente poderá ser: 

a) o promotor do projecto e que o legitima – o que executa o projecto 

de outros, os quais considera mais capazes de governar a associação. É uma função 

que deriva oficialmente do Conselho de Administração (ainda que na prática 

também os seus financiadores possam ter poderes económicos que se revelem 

determinantes). Algumas destas associações procuram também ouvir a voz dos seus 

beneficiários; outras valorizam o ponto de vista dos recursos humanos que 

trabalham no terreno.  

b) o executante de um sistema eficaz – na ausência da optimização 

simultânea dos diferentes desempenhos, o dirigente pode sempre rentabilizar e 
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maximizar o somatório de alguns indicadores. Ele persegue o princípio da eficácia 

– e em alguns aspectos é comparável à eficácia das empresas. 

c) O mediador – em face da heterogeneidade e das contradições dos 

actores em presença, o dirigente pode facilitar a emergência de um projecto que 

seja aceite por todos.  

d) O que concebe o projecto associativo – a indeterminação de alguns 

dos actores permite ao dirigente propor o seu ponto de vista, correndo-se o risco 

nestas associações de (como afirmam alguns autores) se verificar uma mistura de 

tal ordem, que pode levar a disfunções ou a um desvio da associação inicialmente 

desejada – no entanto Valéau encara esta forma como uma possível solução
43

. 

 

3.2 – Gestão Social – elementos fundamentais  

 

Planear, organizar, liderar e controlar são tarefas fundamentais da gestão, 

sendo consensual que são tão válidas para as organizações que procuram lucro 

como para aquelas que não prosseguem esse por fim. O facto é que também o 

terceiro sector, as instituições públicas ou as organizações sem fins lucrativos 

enfrentam, hoje, não só clientes mais exigentes como contextos de mercados e de 

concorrência.
44

 Ainda que esta realidade nem sempre se verifique (sobretudo no 

caso do “fornecimento de certos serviços sociais ou obras de caridade” (Sá, 2004, p. 

680), elas concorrem entre si no que diz respeito à obtenção de fundos e de recursos 

que lhe permitam financiar os seus serviços e actividades – tradicionalmente as 

instituições sem fins lucrativos são candidatas a subvenções provenientes do 

Estado; no entanto muitas recebem também uma parte provinda de entidades 

                                                      

43
 O que levado ao extremo poderá conduzir ao que Almeida designou por “uma transmutação da 

missão das organizações, implicando uma alteração radical dos seus objectivos, da sua natureza 

jurídica e dos seus estautos” (2010, p. 61). 
44

 A propósito Sá (2004, p. 680) escreve “a grande maioria dos produtos que produzem e dos 

serviços que prestam beneficia cada vez menos da hegemonia de um monopólio e entra no 

mercado das alternativas e concorrentes privados que disputam o interesse e a preferência dos 

clientes”. 
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singulares ou colectivas.
45

 (as quais fazem donativos demonstrando assim apreço e 

reconhecimento pelos projectos e pelo trabalho realizado). 

Na maior parte das vezes, a obtenção de fundos
46

 torna-se o ponto nevrálgico 

da gestão das organizações sem fins lucrativos, que procuram a todo o custo 

coordenar e compatibilizar essa necessidade com a escolha das actividades, 

decorrentes dos objectivos operacionais estabelecidos e da formulação da sua 

própria missão – daqui resultam dois dos seus stakeholders
47

fundamentais: as 

entidades que as financiam (Estado, pessoas singulares ou empresas) e os seus 

clientes (dos produtos e/ou serviços que prestam).  

De realçar que o marketing pode desempenhar um importante papel 

auxiliando a organização (i) a comunicar a sua mensagem (potenciar o alargamento 

das fontes de financiamento) e ajudando (ii) a compreender quais os factores que 

fazem com que um indivíduo ou uma entidade financiem uma determinada 

instituição e não uma outra.  

As organizações sem fins lucrativos são levadas a reconhecer que para 

sobreviver têm forçosamente que “se organizar, adoptar práticas de gestão eficazes 

e eficientes e utilizar as novas tecnologias e as modernas formas de comunicação” 

(Sá, 2004, p. 681). 

 

3.2.1 – A gestão das EPS – a visão de Drucker 

 

Um dos autores mais marcantes de todo o séc. XX, no domínio da gestão e da 

administração foi Peter Drucker que, em 1984, dedica uma boa parte da obra 

                                                      

45
 Sendo igualmente uma forma de muitos concretizarem as responsabilidades que sentem ter para 

com a sociedade. 
46

 Sejam eles de carácter material (monetário ou outro) ou imaterial (trabalho, tempo). 
47

 Abrangendo “todos os grupos que, de uma forma ou de outra, são influenciados pelas actividades 

de uma organização (clientes, fornecedores, credores, sociedade em geral,…)” (Sá, 2004, p. 690 

– nota final 8). 



 

_______________________ 

 

– 60 – 

Introdução à Administração, à gestão das entidades prestadoras de serviços
48

. 

Considera este autor que “A entidade prestadora de serviços não difere muito da 

empresa em qualquer área, excepto na sua missão específica” (p. 154). Afirmando 

mesmo que as entidades prestadoras de serviços são diferentes das empresas 

fundamentalmente no seu negócio. Ou seja, elas possuem uma finalidade traduzida 

por uma cultura e valores próprios e que se vão interligar com duas questões 

distintas a eficiência (desempenho) e a eficácia (resultados).  

De acordo com estas ideias também as escolhas e as prioridades acabam por 

ser diferentes, assim enquanto a instituição de serviços administra sobretudo tendo 

em vista o desempenho, a empresa visa os resultados (joga aqui grande papel e 

importância do mercado). 

De entre as razões frequentemente apontadas para as entidades prestadoras de 

serviços (EPS) não funcionarem convenientemente, Drucker (1984, p. 157) expõe 

aqueles que são comummente apresentados como motivos (embora considere o 

autor que não se tratam de verdadeiros motivos mas, antes, de pretextos): (a) “os 

seus dirigentes não são como os empresários”; (b)“necessidade de pessoas mais 

preparadas e mais capazes”; (c) “ os seus objectivos e resultados são 

inalcançáveis”. 

Embora a Drucker (1984) mereçam consideração os motivos comummente 

apontados o autor considera, no entanto, que as verdadeiras razões para uma 

                                                      

48
 Classifica Drucker (1984, cap. 12) três tipologias de entidades prestadoras de serviços (EPS): 1– 

Instituições de Monopólio Natural (possuem direitos exclusivos numa determinada área; 

produzem bens e serviços económicos – não necessitam do OGE sendo remuneradas em 

conformidade com os seus resultados e desempenhos); 2– Entidades que necessitam de ser 

financiadas por verbas inscritas no OGE – fornecedoras de bens públicos (têm um carácter 

comum, com finalidades e modos específicos que não necessitam de ser idênticos, as prioridades 

podem ser diversificadas; possuem como características essenciais o facto de os utentes serem 

clientes e contribuintes, e ainda, o facto de produtos e serviços destas instituições satisfazerem 

necessidades e não desejos do cliente. São por definição instituições normativas – o que afecta o 

modo como os clientes se comportem bem como os profissionais inseridas nestes serviços); 3– 

Entidades Prestadoras de Serviços cujos meios são tão importantes como os fins, enquadram-se 

aqui as instituições da administração da justiça e da protecção (garantia de governamentalidade), 

são estruturadas e administradas com uniformidade, sendo instituições em que as actividades do 

governo se manifestam, podemos mesmo dizer que não fornecem bens públicos, antes 

proporcionam governo (são elas que vão administrar diferentes áreas do governo.  
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prestação menos cabal destas instituições, prende-se com o facto da administração 

das entidades prestadoras de serviços não serem dirigidas de acordo com os 

parâmetros que as empresas lucrativas usam. Considera, assim, que deverão 

clarificar melhor qual é a sua finalidade, devendo a mesma ser traduzida em alvos e 

metas específicos (limitados e claramente definidos); as prioridades devem ser 

estabelecidas bem como os prazos, e só após estas etapas haverá lugar à atribuição 

de meios e recursos. Drucker chama ainda a atenção para a necessidades de os 

responsáveis pelos resultados serem devidamente responsabilizados.  

Deste modo, de entre os problemas essenciais da administração das 

instituições de serviços Drucker (1984) enuncia (a) falta de clarificação quer dos 

objectivos e das metas (remetendo para a necessidade da planificação os serviços); 

(b) o facto de muitas destas entidades terem os seus orçamentos constituídos a 

partir de verbas inscritas no orçamento geral do Estado (contrapondo com o caso 

das empresas privadas em que a satisfação do cliente é um elemento essencial), 

também (c) o facto de as entidades prestadoras de serviços não serem pagas por 

aquilo que o cliente considera como resultado (ex. pagamento de uma consulta 

médica num Centro de Saúde através de taxa moderadora) – sendo que o resultado 

– apesar de bom ou mau – não interfere no seu financiamento (já que são pagas 

pelos serviços que são prestados).  

Assim, afirma o autor que o desempenho das EPS se encontra-se desligado da 

forma como a clientela vê a prestação de serviços – o que não acontece no plano 

das empresas em que são justamente os clientes que mantêm o seu funcionamento. 

Deste modo quando as empresas pretendem fazer investimentos têm de procurar a 

ajuda mais indicada, sendo a política de serviços traçada em função dos objectivos 

traçados. Já no caso das entidades prestadoras de serviços, o facto de se considerar 

a existência de uma verba a ser atribuída diminui a preocupação na procura de 

ajudas ou financiamentos (fazendo assim com que não se verifique um 
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estabelecimento de prioridades nem uma concentração de esforços). O facto de 

dependerem de ajudas influencia directamente a própria planificação dos serviços. 

O contributo de Drucker (1984) vai mais além e apresenta seis propostas para 

uma melhor prestação por parte das entidades prestadoras de serviços (ver Quadro 

I.3.1). 

 

 

 

Quadro I.3.1 – Propostas para melhorar a prestação das EPS  

(Drucker, 1984) 

 

1. Clarificação do tipo de “negócio” da instituição – delimitar quais os objectivos e finalidades (proceder 

à sua apresentação, definição, divulgação e explicação, inclusivamente junto da opinião pública. 

2. Partindo da definição de qual a função da instituição há que estabelecer metas claras (quantificação 

do objectivo). 

3. Pensar as instituições também a partir das suas prioridades – já que não se pode intervir ao mesmo 

tempo em todos os problemas. Sendo necessário escolher o alvo da intervenção dos serviços e fixar os padrões 

de realização e desempenho. 

4. Estimular as aferições que devem ser a utilizadas relativamente ao desempenho (necessidade de 

trabalhar ao nível dos resultados e da responsabilização das pessoas presentes nos diferentes cargos). 

5. Os resultados da instituição devem servir de auto-controlo da própria instituição (função de retro 

alimentação). 

6. Identificar e avaliar desempenhos insatisfatórios e as actividades improdutivas e de baixo rendimento 

(eliminação e abandono dessas actividades como forma de diminuição de gastos). 

 

Fonte: Drucker, 1984 (cap.10). 

 

 

Como factores distintivos destas organizações são enunciados: (a) a forma do 

seu financiamento o que (comparativamente com o sector lucrativo) as obriga a 

atribuírem prioridades diferentes aos seus stakeholders já que elegem o Estado e os 

seus doadores privados (e não os clientes) com principais stakeholders – daqui 

decorre o facto de (b) os clientes das organizações sem fins lucrativos (públicas e 

privadas) serem detentores de um poder relativo mais fraco (sobretudo em presença 
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de situações de monopólio na prestação de bens ou serviços); também (c) as 

políticas de preços se constituem como mais um factor distintivo: muito raramente 

os preços dos produtos ou serviços são fixados de acordo com o seu custo real, o 

que se justifica em função da sua finalidade social e colectiva, devendo-se ainda ao 

facto de o seu financiamento derivar principalmente das receitas provindas do 

Estado, de subsídios ou ainda de doações (Sá, 2004, p. 681-682). 

Reflectindo sobre estas particularidades Sá (2004), considera que são vários 

os desafios que se colocam às organizações sem fins lucrativos, na área da gestão (e 

da sua governação
49

). Considerando, ainda, que muitos deles advêm das suas 

particularidades, a saber: 

a)  “sobre elas se fazerem sentir com mais intensidade a influência de 

factores políticos, legais e ambientais; 

b) Prestarem, predominantemente, serviços e, por isso, se debaterem 

com os problemas criados pela intangibilidade do seu output; 

c) confrontarem-se com uma diversidade de stakeholders os quais têm, 

com frequência, visões contrastantes dos valores, meios e finalidades atingir; 

d) enfrentarem uma multiplicidade de objectivos que, no essencial, não 

se esgotam, nem se consubstanciam, na obtenção de lucro como medida última e 

final para a avaliação do seu desempenho; 

e) estabelecerem relações e mecanismos complexos de 

responsabilização, perante os seus clientes, os seus eleitores e a sociedade em geral; 

f) dependerem, mais acentuadamente, de recursos que obtêm no 

exterior, os quais muitas vezes não controlam directamente:” (Sá, 2004, p. 281). 

 

3. 2.2 – Perfis-tipo e ciclo de vida do CA 

                                                      

49
 Entendemos aqui por governação o conjunto de mecanismos que asseguram que a gestão da 

organização esteja em sintonia com a missão e, também as noções de controlo e de relação com 

o exterior deverão ser consideradas. 
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De entre os possíveis perfis dos elementos de um Conselho de Administração 

(CA), de uma associação ou organização Mertens e Rijpens (2008)
50

 consideram a 

existência de dez perfis: o do «guardião dos valores»; o do leader; o do militante; o 

do técnico; o do «homem das redes»; o do companheiro; o do representante; o da 

«boa vontade», o do empreendedor e o do «peso morto». Concretizando um pouco 

mais, consideram as autoras que: 

a) o «guardião dos valores» – o “o pilar da associação” sendo considerado 

como um ancião, um sábio, que procura sempre relembrar qual é a missão da 

associação;  

b) o «leader» – “transporta o projecto” assimilando-o voluntariamente, sendo 

capaz de “remover céu e terra” pela associação e tem um certo carisma. Aplica no 

na associação a sua energia, o seu tempo e não só trás as ideias mas também os 

meios para as alcançar; 

c) o militante cuja presença no CA permite-lhe exprimir o seu “envolvimento 

ideológico”, já que defende uma visão alternativa da sociedade colocando-a em 

prática no seio da organização; 

d) o técnico, aquele que coloca as suas competências (jurídicas, informáticas, 

contabilísticas, …) ao serviço da associação. Trata-se de um profissional ou de um 

perito e está na organização por isso mesmo, arriscando-se, por vezes a passar ao 

lado da missão social da associação; 

e) o «homem das redes» que trás para a associação o seu leque de relações, o 

que permite “abrir as portas” e entrar em contacto (mais facilmente) com 

determinados interlocutores. Por vezes trás consigo, também, a sua imagem de 

marca; 

                                                      

50
Cfr. Mertens (2009) em: www.pointexpertises.be/files/Outil%20auto-

évaluation%20CA%20CES.ppt. 
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f) o companheiro é, antes de tudo, o que está próximo dos elementos-chave da 

associação (do seu fundador, gestor ou presidente), conseguindo acarrear um 

suporte amigável ao projecto; 

g) o representante aquele que justifica a sua presença no CA sobretudo pelo 

facto de representar os interesses de um grupo de pessoas (beneficiários, 

trabalhadores, …), ele procura defender esses interesses mesmo que, por vezes, eles 

estejam em contradição com o objectivo da associação; 

h) o da «boa vontade» é aquele que tem tempo e está pronto a dedicar esse 

tempo a tarefas pouco importantes mas, ainda assim, essenciais para o bom 

funcionamento da associação; 

i) o empreendedor adere ao projecto da associação mas deseja inovar, 

desejando sem cessar a sua evolução fazendo-o do seguinte modo: redefinir a 

missão, descobrir novas actividades, procurando novos modos de comunicar, novos 

recursos financeiros, etc. 

j) o «peso morto» é um elemento completamente passivo, talvez devido a 

uma presença demasiado longa no CA. Por vezes pode adoptar uma postura 

negativa podendo mesmo ser um travão ao dinamismo da associação (Mertens & 

Rijpens, 2008 cit in Mertens, 2009, p. 11-12). 

 

3.2.2.1 – Modelo dinâmico do CA 

 

As autoras Mertens & Rijpens, com base nos seus estudos, apresentam um 

modelo teórico sustentado numa “visão dinâmica de um conselho de administração 

associativo” (2008, p. 1). O modelo apresentado articula-se em torno de quatro 

ideias principais, a saber (ibidem): 

Primeira: a ideia de que a governação de uma associação envolve o conjunto 

dos mecanismos que regem a conduta dos diferentes “lugares de decisão” de uma 

associação de forma a assegurar que todos actuem de acordo com a missão. Deste 
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modo o conselho de administração poderia ser considerado como um mecanismo 

residual de governação; 

Segunda: a ideia de que os papéis residuais, da responsabilidade do CA 

dependem de factores externos (enquadramento legal, a pressão dos mercados, o 

peso e a importância de subvenções ou subsídios ou mesmo a natureza da 

actividade) e de elementos internos (como sejam: a história da associação, o seu 

tamanho, a sua cultura ou a sua idade) (Labie, 2005 cit in Mertens & Rijpens, 2008, 

p. 1). 

Terceira: a ideia de que os papéis de governação do CA se encontram, 

frequentemente, agrupados em três grandes categorias: monitorização, 

desenvolvimento e de conformidade. As autoras referem, que este último papel é 

pouco exigente e bastante estável e que por seu lado as funções ligadas ao papel de 

monitorização são aquelas através das quais se poderá esperar uma maior 

variabilidade ao nível do investimento daquele órgão. 

A especificação dos papéis possíveis do CA, de uma organização de cariz 

social, leva Miller-Millesen (cit in Mertens 2008; 2010, p. 22).a considerar que: no 

papel de «monitorização» o que mais importa é a missão, a performance, o 

controlo e a direcção; no papel de desenvolvimento e abertura ao exterior, dando 

enfase aos recursos, à reputação e à informação; no papel de conformidade o que é 

relevante são as obrigações legais, a legitimidade. 

Assim, quando o CA se posiciona num (a) papel de «monitorização» assume-

se como o “guardião da finalidade da empresa”; “(re)avalia a missão”; “avalia e 

controla as decisões e as performances da empresa”, já quando se verifica (b) um 

papel de desenvolvimento, este procura “desenvolver uma visão estratégica a longo 

prazo”, “reduzir a incerteza e supervisionar os maiores riscos”, “ajudar à obtenção 

de recursos (colheita de fundos, recursos materiais, (…)”, “desenvolver e velar pela 

imagem e pela reputação da empresa” e “actuar como embaixador e porta-voz da 

empresa”, por seu lado o Conselho de Administração que vela pelo respeito das 
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disposições legais, éticas e pela legitimidade da empresa junto das partes que a 

constituem, assume (c) um papel de conformidade. 

Quarta: tendo em conta a relativa importância das funções inerentes ao pael 

de monitorização foram identificadas por um estudo levado a cabo por Mertens & 

Rijpens (2008) e Rijpens (2010) as “cinco fases na vida de um CA”. As autoras 

concluem, através da análise então efectuada, que essas fases formam um “ciclo” – 

trata-se do ciclo de vida do conselho de administração, ilustrado através da Figura 

I.3.1. (em que o eixo das abcissas representa o eixo temporal e o eixo das ordenadas 

representa o intensidade do papel)
 51

. 

 

O modelo apresentado por Sybille Mertens e Julie Rijpens (2008; 2009) 

justifica os papéis do CA e o seu ciclo de vida do seguinte modo: o momento em 

que os membros do CA estão mais motivados é aquando da criação da associação, 

nesta fase dedicam-lhe muito do seu tempo e efectuam tarefas de gestão quotidiana 

(fase da gestão amadora) – a monitorização é bastante fraca e o principal papel é 

assegurar o desenvolvimento da associação. Aos poucos o CA recupera os meios 

que permitem a responsabilização de um dos directores (com frequência um dos 

membros fundadores), os “restantes elementos depositam nele uma grande 

confiança e desprendem-se de modo bastante radical” (Mertens & Rijpens, 2009, p. 

2 – tradução nossa). 

 

 

                                                      

51
 A Figura I.3.1 foi por nós recuperada e traduzida para o português, a partir de Rijpens (2010, p. 

24). 
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Uma visão dinâmica e aberta do conselho de administração

t

Monitorização

Supergestão

Modelo accionário

Cooperação

Ratificação

Gestão

Amadora

Fonte: Rijpens, Mertens (2008)

 

Figura I.3.1 – Papéis do CA: ciclo de vida 

(Rijpens, 2010) 

 

 

No entanto este director não pode assumir tudo sozinho, e ainda que ele possa 

ir envolvendo de forma progressiva o pessoal, o que acaba por acontecer é a 

ocorrência de um qualquer acontecimento (muitas vezes externo), colocando em 

questão o papel do CA. Nesta altura, para fazer face aos eventuais riscos existentes, 

este director, recruta novos administradores com base nas suas competências 

técnicas e gestionárias (jurídicas, informáticas, …) – o CA torna-se numa equipa de 

consultores responsáveis pela monitorização e pelo desenvolvimento, considerando 

o director como um simples executante das decisões do Conselho de Administração 

– com frequência esta fase de “super-gestão” desemboca numa mudança ao nível 

do topo da organização: “recrutam um gestor cujas capacidades de gestão não seja 

mais posta em causa pelo Conselho de Administração” (ibidem). 

A dinâmica que se segue é a mais tradicional: o CA reúne-se regularmente e 

traça as grandes orientações estratégicas com base nas informações que lhe são 

facultadas pelo gestor – este encarrega-se da gestão quotidiana da associação, com 

o suporte o controlo do CA. “A composição do Conselho de Administração muda 
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subtilmente; os técnicos deixam progressivamente o seu papel para os membros que 

possuem um peso social e financeiro importante. Dois caminhos se oferecem à 

associação” (Mertens & Rijpens, 2009, p. 2 – tradução nossa) e ao Conselho de 

Administração: (i) o controlo do gestor é importante – fase accionaria – nesta fase 

corre-se o risco de reduzir a capacidade de inovação da associação ou então, (ii) 

com base em relações pessoais de confiança plena, o Conselho de Administração e 

a direcção vivem uma fase de cooperação
52

 – “esta é a fase que corresponde a um 

estado de maturidade, vincado por um importante equilíbrio entre o papel de 

monitorização e aquele que visa o desenvolvimento da associação. No entanto (e 

mais rapidamente do que seria de esperar), esta fase pode dar lugar a uma outra – a 

fase de ratificação – na qual o CA praticamente não exerce nenhum papel, para 

além daquelas que são as suas obrigações puramente formais (papel de 

conformidade). Esta é uma etapa que aparece de modo natural “já que o director 

goza de uma grande confiança e que, para minimizar os esforços exigidos aos 

membros do CA (que aliás, frequentemente, são pessoas prestigiadas e muito 

ocupadas), o gestor prepara todos os conselhos (agenda, propostas, etc.). As suas 

propostas são decisões a homologar.  

Nesta configuração, é muito difícil manter intacto a motivação dos 

administradores que já não se sentem necessários” (Mertens & Rijpens, 2009, p. 2 – 

tradução nossa). Esta fase de ratificação pode durar muito tempo e, regra geral, só 

termina quando há uma crise (por parte do gestor, um problema de gestão, etc), é 

então que alguns dos membros do Conselho de Administração reagem já que a sua 

reputação foi posta em causa. Assim, em pouco tempo o Conselho de 

Administração está novamente na fase da super-gestão – a gestão da crise constitui-

se agora como o início de um novo ciclo. 

                                                      

52
 As autoras (Mertens & Rijpens, 2009) revelam que são poucas as associações que permanecem 

muito tempo na fase accionaria, sendo que a maior parte passa rapidamente a uma fase de 

cooperação. 
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Segundo (Mertens & Rijpens, 2009) uma “boa governação”, ao nível das 

associações, “deve assentar sobre uma repartição clara dos papéis entre o conselho 

de administração e a direcção de uma associação: ao CA, cabem as tarefas de 

definição da missão, de selecção, de suporte e de avaliação da direcção, de 

planificação estratégica, de controlo orçamental e de representação da associação; à 

direcção, as funções de gestão quotidianas, de por em marcha a estratégia, de 

informação e de formulação de propostas ao conselho de administração” (2009, p. 1 

– tradução nossa). No entanto, e ainda que esta repartição clara de papéis seja 

desejável, nem sempre ocorre de forma idêntica nas diferentes associações. 

 

3.3 – Gestão Social: etapas e performances 

 

Segundo Alicia Kirchner
53

 a gestão social “abarca todo o processo de 

controlar, dirigir e guiar” (1997, p. 109 – tradução nossa), podendo ser definida 

como a acção ou efeito de administrar, trata-se de uma acção que é confiada a uma 

pessoa no cumprimento de uma função de direcção de um programa, projecto ou 

instituição e, à qual, também se agrega a organização dos saberes ou do 

conhecimento, as perspectivas de futuro e as ideias enquanto contributos para o 

processo e que permitirão o desenvolvimento humano, e alcançar uma melhor 

qualidade de vida (1997, p. 110). 

A Gestão Social, em sentido lato, pode ser considerada uma actividade que 

permite organizar, planificar, coordenar e controlar as actividades / acções para 

alcançar determinados objectivos comuns, podendo ainda ser equiparada à arte de 

dirigir e organizar todo o conjunto de funções, de recursos e de acções para a 

                                                      

53
 Alicia Kirchner, para além da sua experiência enquanto trabalhadora social e académica ocupou 

altos cargos políticos na Argentina, tendo sido Directora da Acção Social, Sub-secretária de 

Acção Social e Ministra dos Assuntos Sociais. 
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concretização (colectiva) de um fim. No entanto, para que se tornar uma arte 

efectiva, terá que consumar os seguintes processos: 

(i) Tomada de Decisão
54

 – o processo através do qual se elege ou escolhe uma 

alternativa – que se supõe ser a melhor para cumprir objectivos propostos – entre as 

disponíveis, considerando e levando em linha de conta os factores envolvidos e 

pensando as diferentes possibilidades. 

(ii) Planificação – selecção racional das actividades (procurando garantir a 

utilização racional e eficaz dos recursos), pelo estabelecimento dos programas/ 

acções, bem como dos propósitos a alcançar, devendo elaborar um plano de 

trabalho do qual constará a clarificação dos objectivos. Uma tradução operativa dos 

objectivos requer: – o estabelecimento das operações necessárias para cada 

actividade, – a identificação da sequência das acções, – o estabelecimento de 

recursos, – a indicação das técnicas e procedimentos, – o estabelecimento das 

normas de controlo, bem como a determinação de prazos. 

(iii) A coordenação ou direcção – organização e inter-relacionamento das 

diferentes actividades dentro do todo; o estabelecimento de linhas metodológicas de 

acção similares, de forma a alcançar uma coerência interna; a articulação de 

recursos; o ajustamento das diferentes acções, tendo em conta os objectivos 

comuns; motivação e ainda a comunicação. 

(iv) Papel de controlo – cujo objectivo é guiar a acção e conduzir a 

intervenção; mensuração de resultados e uma vigilância sistemática (verificação da 

concretização dos objectivos propostos – e em que grau e/ou medida), a 

determinação dos desvios em relação aos objectivos, serve ainda para fazer 

ajustamentos e/ou aplicar medidas correctivas. 

É comum falar de gestão para nos referirmos à centralização, descentralização 

e à diversidade de acções realizadas para obter resultados na resolução de um 
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problema. Mas a gestão social é algo de complexo que, enquanto processo teórico e 

prático da administração do saber, ocorre numa organização que tem componentes 

específicos, abordados pelo gestor social na sua especificidade através de técnicas 

de intervenção, com o objectivo de guiar, decidir (decisão: selecção entre 

alternativas distintas), executar (execução: implementação da alternativa eleita) e 

controlar os esforços necessários para o cumprimento de políticas sociais (controlo: 

compreende a monitorização, a avaliação com o propósito de verificar resultados).  

Por seu lado, a avaliação do desempenho das organizações embora necessária 

pode ter em vista objectivos distintos. Nas instituições sem fins lucrativos devido à 

ausência de finalidade lucrativa “a atenção tende a concentrar-se essencialmente na 

criação de um certo equilíbrio orçamental e no controlo dos recursos, em vez de se 

centrar na avaliação de resultados” (Sá, 2004, p. 685). Nestas organizações medir a 

avaliar o desempenho são considerados utensílios importantes, na medida em que 

podem servir para conseguir não só o apoio da sociedade onde estão inseridas mas, 

sobretudo, avocar subsídios ou doações. 

 

O terceiro sector (o campo associativo) e os profissionais que nele se 

enquadram são levados a reposicionar a sua função que se complexifica com a 

entrada na era da gestão – próxima de um modelo empresarial e integrando 

conceitos como os de eficácia, de rentabilidade e de procura de qualidade (Bouquet, 

2006, p.125). 

Hoje, enquanto os “actores do mundo associativo apelam a uma gestão 

adaptada” (Valéau, 2003, p. 9 – tradução nossa), assiste-se ao sacrifício do 

militantismo em proveito da eficácia – dois mundos algo distantes e nem sempre 

convergentes, e que são expressos na literatura de forma ambígua, como nos 

assinala Valéau: “acumular as normas e as performances destes dois mundos. Entre 

o que «deve» ser uma associação e o que «deve» ser a gestão, estas organizações 

«deveriam» ser eficazes: respeitando «sempre» certos valores, dedicando-se 
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«sempre» aos beneficiários, assegurando «sempre» uma gestão de recursos 

humanos (GRH) mais humana, integrando «sempre» as exigências daqueles que as 

financiam” (2003, p.10 – tradução nossa). Perante tal ambiguidade e em face das 

solicitações as associações apelam a uma gestão adaptada, importa, no entanto, 

esclarecer algumas indeterminações e quais as liberdades do sistema associativo, 

em termos de gestão. 

Segundo Valéau (2003) a heterogeneidade da organização associativa é algo 

que integra a própria associação e que deve ser tida em consideração quando 

pensamos na sua gestão. Deste modo o autor reporta-se, desde logo à 

heterogeneidade das expectativas às quais as associações se referem e ao facto de 

frequentemente terem que decidir entre registos muito diferentes de performances.  

O autor, assinala três tipos de heterogeneidade em função das performances 

da associação e da diversidade de expectativas. Assim poderemos falar de 

heterogeneidades (a) das performances sociais, (b) das performances técnicas e 

económicas e (c) das performances políticas (Valéau, 2003, p. 11-12). A saber: 

(a) Heterogeneidade das performances sociais – enquanto para alguns 

sociólogos as associações procuram reproduzir no seio da sociedade moderna as 

virtudes da sociedade tradicional, restaurando os laços sociais ao nível da 

socialização primária (através da «adesão», da «acção espontânea colectiva», da 

«cultura e de «valores partilhados») – aqui a questão da gestão não se coloca já que 

as performances residem, precisamente, na espontaneidade e na informalidade da 

organização; para outros importa medir o «impacte» destas organizações, a 

capacidade de influenciar duradouramente o seu meio envolvente e analisar as 

relações possíveis com a mudança social; outros, ainda, avaliar a sua utilidade 

social (um espaço onde podem surgir novas normas ou mesmo a vocação que estas 

organizações têm para reformar a sociedade); 

(b) Heterogeneidade das performances técnicas e económicas – a 

abordagem que as ciências económicas fazem das associações situa-se ao nível da 
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produção de bens e serviços enquanto entidade pertencente no terceiro sector – aqui 

importa a capacidade de responder às exigências não solucionadas e/ou minoritárias 

(aquelas que o sector privado e o Estado não dão resposta ou ignoram); a noção de 

valores movimentados não é fácil de mensurar (seja em virtude dos financiamentos 

ou do que «normalmente» deveria ser pago); há falta de confrontação directa entre 

a oferta e a procura e ainda, o facto de as avaliações poder dizer respeito à 

eficiência ou à eficácia. Os economistas apontam duas formas de gestão: uma de 

tipo administrativo (onde o controlo e a coordenação das produções têm papel de 

relevo, que assegura a sua complementaridade através da intervenção do Estado) e 

outra de tipo empresarial (que consiste na optimização dos resultados alcançados e 

em racionalizar a utilização dos recursos). 

(c) Heterogeneidade das performances políticas – aqui a 

heterogeneidade das associações reside mais na sua composição em termos de seus 

actores e não tanto nas características do sistema. A associação renova-se e 

actualiza-se em função das expectativas e dos diferentes julgamentos feitos à sua 

volta. Daqui resulta uma leitura mais politizada da organização associativa o que 

implica, do ponto de vista da gestão das associações, uma coordenação dos actores 

envolvidos (que tanto pode resultar em consenso como na sua ausência, ou ainda 

privilegiar a satisfação de coligações dominantes). 

Na realidade na ausência de finalidade lucrativa, o sistema varia entre 

diferentes performances técnicas, económicas e sociais. Tal como afirma Valéau, 

importa referir que as diferentes visões (económicas, sociais e políticas) acerca das 

associações “não se contradizem forçosamente, antes participam num 

esclarecimento pluridisciplinar contribuindo para um melhor conhecimento deste 

tipo de organizações” (Valéau, 2003, p. 12 – tradução nossa). A justaposição 

anunciada pelo autor remete-nos para uma heterogeneidade muito particular desta 

realidade e, para a qual, muitos dos seus actores preconizam um tipo de gestão que 

tenha em conta a multiplicidade de performances atrás enunciadas.  
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No entanto e enquanto alguns autores (e actores) acreditam ser possível 

alcançar a “complementaridade de diferentes performances” outros chamam a 

atenção e asseveram da dificuldade na “articulação de registos sociais, económicos 

e políticos”
55

. Apesar das perspectivas anteriormente enunciadas há autores
56

 

(segundo Valéau a maior parte) que asseguram que é possível criar “«equilíbrios» 

capazes de respeitar igualmente todos os actores, todos os interesses e todas as 

lógicas em presença. (…) Eles parecem considerar que uma tal equidade 

contribuiria para a performance global da associação” (Valéau, 2003, p. 13 – 

tradução nossa). 

O posicionamento e a reflexão, apresentadas pelo autor, surgem no 

seguimento do exposto e questiona quer os fundamentos quer a exequibilidade 

daquelas proposições, que à partida se apresentam como as mais razoáveis, e 

afirma: “constatamos então que o compromisso nem sempre é possível e desejável; 

uma dada associação pode querer privilegiar certos registos. (…) retemo-nos [pois] 

na performance como um julgamento subjectivo que é preciso «compreender»” 

(Valéau, 2003, p.13 – tradução nossa). 

A Gestão Social deverá, então, socorrer-se dos componentes que dispõe de 

forma a cumprir os seus desígnios e levar por diante os seus objectivos. Segundo 

Kirchner (1997) a Gestão Social possui como componentes a) instrumentos 

analíticos: – jurídicos (normas e determinações); – económicos (orçamento 

financeiro), – sistémico (uma organização ou um projecto dependem de todos os 

componentes que com ele interagem), – desenvolvimento organizacional 

(preocupa-se com a participação das pessoas e como estas alcançam 

desenvolvimento e bem-estar); b) aspectos socio-políticos – são análises temporais 

que têm que ver com o contexto e influenciam a gestão; c) aspectos financeiros – 
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 Valéau a este propósito, cita no seu artigo autores como Marshal (1992), Enjolras (1993), Laville 

e Sainsaulieu (1997) e ainda Haeringer (1998). 
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 Valéau referencia Dewarrat (1984), Kanter e Summer (1987), Boulte (1991), Miramon (1992), 

Enjolras (1993); Haeringer (1998). 
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vinculação da expressão financeira aos benefícios reais obtidos; d) aspectos 

produtivos – correspondem aos bens e serviços que se produzem para a satisfação 

das necessidades; e) aspectos de responsabilidade social·– a organização baseada 

no saber exige, por isso mesmo, que todos assumam responsabilidades pelos 

objectivos e também pela sua conduta (Kirchner, 1997, p. 112-3). 

Um dos problemas com o qual a gestão das instituições sem fins lucrativos se 

debate é com a complexidade da relação existente entre: os meios e os fins; os 

inputs e os resultados, o que acresce a uma manifesta dificuldade na mensuração do 

seu desempenho e que se deve, em grande parte, à “grande variedade de objectivos 

que perseguem e a diversidade de stakeholders que servem” (Sá, 2004, p. 685). 

Ainda segundo a esta autora a mensuração de desempenho no seio de uma 

organização sem fins lucrativos, pode ter vários objectivos: 

a) “Assegurar que as organizações alinham os seus esforços em torno 

da concretização dos objectivos centrais a que se propõem. 

b) Evidenciar como cada segmento da organização e cada elemento 

concreto pode contribuir para a concretização de finalidades partilhadas. 

c) Criar incentivos para gestores e funcionários, que serão 

recompensados ou penalizados em função do nível a que alcancem certas metas” 

(Sá, 2004, p. 684). 

 

3.3. 1 – Gestão Social e Serviço Social 

 

Todas as organizações de prestação de serviços, sem fins lucrativos, devem 

actuar em função do beneficiário da prestação ou do serviço e é com este propósito 

que devem pensar, sentir e actuar tendo em conta o tempo, os recursos, a 

planificação e imaginação. A organização realiza uma gestão social por efeito da 

administração (e à qual se reconhecem duas faces: a organização e a gestão social) 

e através da qual os gerentes sociais são co-responsáveis pela gestão social. Assim, 
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ao trabalhador social, responsável pela gestão social, exige-se-lhe (a) a análise dos 

problemas sociais; (b) a selecção das alternativas; (c) a elaboração de respostas; (d) 

a execução de planos, programas e projectos; (e) a avaliação do processo; (f) a 

coordenação actividades; (g) a direcção do pessoal; (h) a tomada de decisões – já 

que tudo isto integra o domínio da gestão. 

De entre os profissionais que actuam no campo da gestão social destacamos 

os diplomados em serviço social que, no âmbito do seu processo da 

recontextualização – decorrente dos desafios da globalização – diversificam as 

“estratégias desenvolvidas para o exercício da modernização profissional (…) [em 

que todas] partilham do mesmo objectivo, isto é, garantir o futuro do Serviço 

Social” (Mouro, 2009, p. 340), o que contribui para o desenvolvimento da 

consciência profissional e uma melhor interpretação das realidades sociais (sendo 

agora tendencialmente cognitivas).  

Constata-se, que estes profissionais têm vindo a investir na (re)qualificação 

da intervenção profissional, provocando uma alteração na sua postura profissional 

e, “à medida que a política de dependência social se tornou incompatível com o 

exercício da cidadania, o Serviço Social passou a minimizar o seu tradicional papel 

tutelar. Em contrapartida abriu espaço à consolidação de um novo modo de agir que 

se caracteriza por desenvolver ou fazer reconhecer competências e que leva a que 

se aproxime de uma função de Manager social” (Mouro, 2009, p. 341) – o que 

muito contribui para a reconversão do seu espaço de intervenção.  

Ainda segundo Mouro, as grandes transformações, no seio desta profissão, 

têm vindo a ser materializadas através da revitalização das suas competências para 

agir em contextos de perigo e de risco social – ainda que a sua intervenção ao nível 

de determinados problemas (ex. pobreza absoluta e relativa) deixe de ser 

“propriedade exclusiva dos assistentes sociais e passou a ser partilhada com outros 



 

_______________________ 

 

– 78 – 

agentes sociais, as suas competências dividiram-se em específicas e mediadas”
57

 

(2009, p. 342). 

Já a autora inglesa Veronica Coulshed (1998), partindo daquele que é o papel 

do serviço social e das suas marcas de intervenção, enuncia aquelas que sendo 

tarefas daqueles profissionais (assistentes sociais) se relacionam com as funções 

específicas da gestão (aqui referidos como directores ou administradores): 

a) Tanto os directores, como os assistentes sociais controlam recursos e 

exercem autoridade, o que difere é a forma de levar a cabo tais funções; 

b) O assistente social é especialista na oferta de serviços dentro de um 

domínio em particular; já o director/administrador social reporta-se à organização 

como um todo (ou a uma secção ou departamento); 

c) Olhando para o nível micro os profissionais no momento de planificar 

colocam o olhar no futuro; já os altos dirigentes assumem um interesse macro no 

futuro da organização (assegurando que esta, enquanto entidade, em actividade 

dispõe de algum tempo para procurar eventuais necessidades futuras mantendo, 

ainda assim, a flexibilidade em relação a circunstâncias externas e internas, sempre 

em mudança); 

d) Os procedimentos administrativos encontram-se bem incrementados no 

papel administrativo do assistente social (esperando-se assim, uma certa prioridade 

para esta vertente); 

e) Tanto o serviço social como os processos de gestão partilham a 

preocupação pela resolução de problemas e pela obtenção do grau de autoridade 
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 “As competências específicas resultam da destradicionalização das competências que lhe foram 
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competências construídas no contexto de uma intervenção profissional exercida em parceria com 

outros profissionais do social, ou que resultam da sua capacidade de apreender a realidade 

externa relacionada com questões de ordem sócio-emocional, de confiança ou de incapacidade 

de manter a identidade social” (Mouro, 2009, p. 342). 
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necessário que permita organizar e dirigir pessoas (tarefa esta de maior extensão 

para os directores)
58

 (Coulshed, 1998, p. 40- 41). 

Assim, e ainda segundo Coulshed (i) a administração/gestão é o processo de 

organização necessária dos recursos para levar a cabo o trabalho (podemos então 

considerar que todos estão implicados nesta administração); e (ii) ainda que apenas 

determinados papéis digam respeito ao cargo de director ou chefe de uma equipa, 

sabemos que em qualquer organização o indivíduo ao fazer parte da estrutura 

administrativa é responsável pelo trabalho que faz, tanto administrativa como 

profissionalmente; por fim, (ii) aqueles que desempenham o cargo de directores 

assumem funções específicas enquanto tal (1998, p. 41-42) – e que se constituem 

como ingredientes essenciais do seu papel enquanto administradores  

 

3. 3.2 – Modelo de gestão de serviços sociais, segundo Perron 

 

Aprofundando a temática da gestão das instituições de serviços sociais e da 

sua relação de proximidade entre a intervenção dos assistentes sociais destacamos, 

ainda, a obra Jules Perron (1986)
59

, que partindo de uma abordagem de natureza 

sistémica constrói um modelo específico de gestão de serviços sociais. 

A estratégia de gestão específica para os serviços sociais, proposta por Perron 

(1986), é criada com base na abordagem sistémica e assenta em alguns 

pressupostos como sejam (i) as organizações devem adaptar-se ao meio 

ambiente/contexto (s) em que se inserem (o que implica que tenham meios para se 

adaptar a novas situações – económicas; tecnológicas, etc. – e supõe a interacção 

entre a organização e o meio que a envolvente, prestando a devida atenção aos 

sistemas existentes). Aponta para um equilíbrio entre a organização e o que a 
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 Interferem aqui os estilos de liderança, cujo efeito se verifica no exercício da autoridade, aquando 

da tomada de decisões e da selecção e orientação de novos colaboradores. 
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 Perron, 1986 (capítulo 5) expõe aquela que apelidou de estratégia de gestão específica para 

serviços sociais. 
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rodeia; (ii) a organização é vista como um sistema aberto (input / output), sendo o 

comportamento institucional de natureza probabilístico e não determinístico, 

verificando-se uma interdependência entre as organizações (sistemas; supra-

sistemas e sub-sistemas).  

Segundo a perspectiva sistémica, os sistemas existem dentro de outros 

sistemas mais amplos e abrangentes e a organização, enquanto sistema, insere-se 

dentro de um outro sistema. Os sistemas são abertos, havendo lugar a articulações e 

processos de relação (por vezes complexos) entre a organização e os supra-sistemas 

(os sistemas mais amplos). Os sistemas possuem funções próprias que dependem da 

estrutura desses sistemas. A organização comporta, ainda, sub-sistemas em 

interacção (o sistema administrativo possui sub-sistemas mas, ele próprio, é um 

sub-sistema do sistema-organização). 

A administração de serviços sociais deve ser perspectivada, segundo Perron 

(1996) a dois níveis: tecnológico e filosófico. Encarar a administração de serviços 

sociais como uma estratégia de gestão a “duas mãos”, significa concebê-la dotada 

de duas dimensões que, embora distintas, se complementam – não se tratando, 

como veremos adiante, de um mero acto técnico.  

Assim, e no que respeita à dimensão filosófica, os serviços sociais têm a 

obrigação de manter como preocupação dominante a preservação dos valores que 

entendem promover. Já a dimensão tecnológica supõe que os serviços sociais 

apesar de possuírem características particulares devem, ainda assim, alimentar o seu 

sistema de gestão, adoptando estratégias administrativas.  

Seguindo esta proposta de Perron (1986) a gestão de serviços sociais aparece-

nos como dinâmica, caracterizada por um processo sequencial (a sequência do 

processo administrativo), de natureza global (já que apela a uma visão total do 

sistema), e dado o seu carácter sistémico, supõe a existência de supra-sistemas e 

sub-sistemas.  
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No que respeita aos supra-sistemas (político, económico, social, cultural, 

etc.), graças à existência de uma relação simbiótica entre estes e o próprio sistema 

dos serviços sociais podemos classificá-los, simultaneamente, enquanto promotores 

e iniciadores de programas sociais e igualmente como objecto da própria 

intervenção dos serviços sociais (Perron, 1986, p. 143). 

Por seu turno, é o conjunto dos sub-sistemas
60

 que permite a existência do 

sistema administração, dentro da organização (sistema-organização). O sistema 

administração é o responsável, no interior da organização, pela (a) preservação da 

integridade das políticas sociais e ainda por (b) assegurar a sua pertinência face às 

mudanças sociais sendo possível graças às relações a manter com os diferentes 

ambientes (em consequência se tratar de um sistema aberto). O sistema 

administração é ainda aquele que tem de providenciar a coordenação dos recursos 

disponíveis, bem como a coesão dos objectivos (o que pressupõe, desde logo, a 

existência de contactos abertos e frequentes com os diferentes elementos do 

conjunto sistémico). Deste modo ele é o responsável por assegurar a concordância 

entre o alvo dos serviços sociais (a população) e os objectivos da própria sociedade 

(Perron, 1986, p. cap. 5) 

No interior da instituição/organização existe o sistema administração, não só 

responsável pela preservação da integridade das políticas sociais, mas também 

pelos serviços e pela sua capacidade em garantir e produzir resultados eficazes e 

pela adaptação contínua dos serviços existentes às conjunturas nas quais estão 

inseridos.  

O facto de poder desenvolver projectos já em curso e/ou criar e desenvolver 

novos projectos remete-nos para a questão da gestão social não administrar apenas 

aquilo que existe mas também aquilo que possa vir a criar. Neste sentido, o 

processo administrativo (relativo ao sistema administração) deve permitir a 
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 Veremos, adiante, quais os sub-sistemas do sistema administrativo segundo Perron (1986). 
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avaliação de recursos e de necessidades – já que serão estas a ditar o caminho a 

seguir pela instituição (sendo este o processo que norteia a orientação das políticas 

administrativas). No que respeita à apresentação de directrizes a seguir deverá 

proceder à auscultação e consulta dos técnicos, bem como promover o 

envolvimento da população (através de informação e consulta acerca dos projectos 

a implementar). 

O sistema administração procurará identificar quais as necessidades sociais, 

elencar a selecção de prioridades das populações para então seleccionar os 

objectivos. O sistema administração é ainda o pivot do movimento de distribuição 

de serviços sociais (sendo o responsável por acelerar ou atrasar as respostas 

sociais). A administração é, então o motor de todo o processo global, tendo por 

objectivo canalizar todos os recursos do meio exterior e as forças internas para 

satisfazer as necessidades identificadas como prioritárias. Para alcançar tal 

propósito o sistema administração terá que ter a capacidade de gerir e coordenar a 

pressão exercida sobre os diferentes agentes intervenientes (ex: os valores e os 

princípios dos serviços sociais versus objectivos puramente gestionários).  

 

Assim, olhando para o sistema administração enquanto unidade de análise, 

poderemos considerá-lo como contendo no seu seio o conjunto de sub-sistemas: (i) 

selecção de objectivos; (ii) selecção de meios e recursos; (iii) distribuição de 

serviços sociais e (iv) adaptação contínua às necessidades direitos dos utentes 

(Perron, 1986, p. cap 5). Assim, 

(i) Sub-sistema – Selecção de objectivos 

Importa saber quais os objectivos específicos da intervenção. As prioridades 

devem ser identificadas a partir das necessidades detectadas, sendo os objectivos 

estipulados e traçados com base nas necessidades. 

(ii) Sub-sistema – Selecção de meios e recursos 
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Implica todo um processo de recolha de informação, discussão e decisão 

sobre os recursos (específicos, existentes; etc.). Partindo dos objectivos 

seleccionados há que fazer opções em termos de intervenção e saber quais os meios 

que lhes estão associados para dar respostas (entramos, inevitavelmente, no 

domínio orçamental…). Quanto aos recursos, há que estipular: – qual o tipo de 

recursos humanos (quer pessoal; quer técnicos); – o tipo de estrutura, organização 

(projecto/serviço centralizado, descentralizado) e tecnologias; – quais as 

potencialidades de financiamento. 

A selecção dos objectivos e a selecção de meios e dos recursos, são duas fases 

inseparáveis e tidas como cruciais para obtenção de uma prestação de serviços com 

qualidade. Relativamente a cada um destes dois aspectos há que tomar decisões que 

garantam não apenas a prestação do serviço, mas a sua prestação com qualidade 

(esta será directamente proporcional à procura de perfeição que animou os gestores 

sociais, nas etapas anteriores – carácter sequencial). 

(iii) Sub-sistema – Distribuição dos serviços sociais 

Trata-se de prestação de serviços à população. O serviço é passível de ser 

avaliado e classificado (bom/mau), dependendo da avaliação
61

 que se faça dos 

próprios serviços. 

(iv) Sub-sistema – adaptação contínua às necessidades e aos direitos dos 

utentes (quer os actuais quer os potenciais) 

O que implica fazer uma avaliação permanente do contexto envolvente do 

serviço. De notar que esta adaptação contínua passa, necessariamente, por uma 

avaliação dos resultados em função dos objectivos anteriormente previstos – não 

                                                      

61
 Bruce Gates (cit in Perron, 1986) criou cinco parâmetros de qualidade, segundo os quais podemos 

avaliar a prestação de serviços: a) Suficiência (se um serviço é insuficiente não presta bons 

serviço; b) Acessibilidade (se não é garantida a instituição presta um serviço cuja qualidade não 

é a melhor); c) Continuidade na prestação de serviços: utentes actuais e potenciais; d) Coesão 

dos Serviço (reporta-se à necessidade de os serviços se articularem entre si); e) Responsabilidade 

perante a população (os serviços devem dar conhecimento aos próprios utentes) e aos quais 

Perron viria a acrescentar mais três, todos eles fundamentais no âmbito das relações humanas: – 

competência profissional; – envolvimento social dos trabalhadores; – fidelidade às regras 

deontológicas. 
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basta fazer avaliações finais, é aconselhável a existência de sucessivos momentos 

de avaliação, só deste modo se alcançará uma adequação dos resultados obtidos às 

necessidades sentidas pela população (Perron, 1986 – cap. 5). 

Decorre desta forma de ver a gestão social o modo como alguns autores a 

equacionam colocando em evidência o primado da humanidade, o que nos remete 

por um lado para o conceito de organização inteligente
62

 e, por outro, para a 

necessidade de definir claramente quais as regras, princípios e valores segundo os 

quais a gestão social deve ser efectivada. Os valores, estão fortemente relacionados 

com a missão, são eles quem indica as actividades da organização, e que fazem com 

que esta dê prioridade a determinadas actividades. Mas os valores afectam não 

apenas o tipo de actividades que a organização realiza mas, também, como os 

realiza: como funciona a organização (Vidal; Valls & Grabulosa, 2008, p. 5).  

Um dos mais fortes contributos nesta matéria é-nos trazido, mais uma vez, 

pelo autor canadiano Jules Perron (1986) ao definir um conjunto de onze regras 

base segundo as quais a gestão social deve ser efectuada, independentemente da 

abordagem teórica, do modelo a aplicar ou do profissional que a realize. Referimo-

nos ao paradigma de gestão social, proposto por este autor.  

O paradigma de gestão social assume-se como o enunciado dos fundamentos 

essenciais da prática administrativa dos Serviços Sociais e consubstancia-se nos 

onze princípios fundamentais susceptíveis de humanizar a própria administração 

social – são, afinal, as regras substanciais que constituem este paradigma de gestão: 

1º. Administração social enquanto aliada do ser-humano e da sociedade – a 

finalidade dos serviços sociais deve colocar-se no bem-estar das populações e no 

desenvolvimento do ser-humano. 

                                                      

62
 Das quais “Peter Sange fala e caracteriza-as desde: – o pensamento sistémico, reconhecendo-as 

como um sistema que ao estar incerto numa comunidade se converte no seu sistema dessa 

comunidade e esta, por sua vez, num sistema de uma localidade, província ou país. – o domínio 

pessoal; – os modelos mentais que influenciam o modo de entender a realidade, – conversão da 

visão individual numa visão partilhada, – aprendizagem e equipa ” (Kirchner, 1997, p. 110-1 – 

tradução nossa). 
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2º. A Administração social é um sistema aberto – deve ser sensível a tudo a que 

ocorre no seu meio envolvente. 

3º Os serviços sociais devem ter uma dimensão humana – aqueles serviços que dão 

uma resposta padronizada a milhares de cidadãos (os chamados mega-serviços) já 

não têm sentido.  

4º Clarificação de objectivos – a Administração Social deve preocupar-se com a 

clarificação dos objectivos para que estes sejam entendidos pelos diversos sectores 

existentes no seio da organização – “quanto mais claros e pertinentes são os 

objectivos mais os resultados se ajustam às exigências da própria população” 

(Perron, 1986). 

5º Resolução de conflitos – sabe-se que é inevitável a existência de conflitos no seio 

das organizações. A administração social deverá saber lidar com eles através (i) da 

aceitação da existência do próprio conflito e de os (ii) encarar numa perspectiva 

dinâmica. Pretende-se que um administrador social seja alguém com capacidade 

para identificar fontes de satisfação e insatisfação no próprio sistema 

organizacional; seja um mediador entre as finalidades do serviço e os próprios 

comportamentos profissionais; seja um agente chave na resolução dos próprios 

conflitos. O que advém da sua capacidade de interpretação e compreensão dos 

objectivos organizacionais na óptica dos profissionais (e que, em princípio, estão na 

base do conflito); seja capaz de adaptar as suas abordagens de administração à 

prática daquela organização, sendo capaz de coordenar as diversas actividades que 

se revelam cada vez mais complexas e se encontram associadas a várias áreas 

disciplinares. 

6º Competência como critério de autoridade
63

 – a liderança competente implica a 

compreensão do comportamento humano; ter sentido de comunicação; capacidade 

                                                      

63
 Não raras vezes deparamo-nos com o facto da componente autoridade se encontrar associada a 

pessoas que ocupam lugares de chefia e a quem não são reconhecidas competências para tal. 
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de definir e traçar programas de acordo com os objectivos; capacidade de decisão 

rápida (e não apenas as de natureza técnica mas também política). 

7º Existência de um bom sistema de comunicação – para Perron é a própria 

comunicação que leva à cooperação dentro da organização. Uma boa comunicação 

promove interacções positivas, verificando-se que no caso de um sistema de 

comunicação insuficiente ou deficiente a tendência é para ocorrerem interacções 

negativas conduzindo a resultados disjuntivos / competição / conflitos. “Sem a 

comunicação e sem a participação o processo de administração global não saberá 

conferir aos serviços sociais a plena eficácia” (Perron, 1986). 

8º. Garantia de qualidade dos serviços sociais – “Para garantir a qualidade dos 

serviços atendendo a aspectos já descritos, deve existir uma estratégia de acção 

integrada”, cujo objectivo é o de preocupar-se com o “bem servir a população”. 

9º. Tecnologias de intervenção – quais as técnicas e quais as estratégias que se 

utilizam e quais as que se devem privilegiar? Na resposta a esta questão devem 

considerem-se três aspectos básicos: (a) questões de ordem deontológica – 

nomeadamente o valor da própria profissão; (b) o valor das novas abordagens de 

intervenção. Segundo Perron deve-se atender às qualidades dessas novas 

abordagens, no entanto não vamos escolhê-las apenas por serem novas – o 

fundamental é saber como é que a sua introdução se vai repercutir nos serviços 

prestados à população; (c) qual a vocação dos próprios serviços sociais. 

10º Tecnologias administrativas – a Administração Social não pode reduzir a 

qualidade da prestação dos serviços prestados à população, a função de um serviço 

é a de prestar serviços cada vez com mais e melhor qualidade. 

11º Flexibilidade e maleabilidade – a Administração de Serviços Sociais deve ser 

flexível e maleável, o que se prende com a necessidade de os serviços terem, 

continuamente, de se adaptar às alterações que ocorrem no exterior do próprio 

serviço. 
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3. 4 – Gestão social vs gerência social 

 

A distinção entre Gestão Social e gerência social deve-se a Alicia Kirchner e 

teve o seu início quando esta decidiu entrar no que ela própria designou por «debate 

da década»
64

. A gerência reporta-se ao “conjunto de princípios e relações que 

vinculam os três componentes essenciais do planeamento e da gestão: estratégia, 

estrutura e cultura” (1997, p. 24 – tradução nossa),  

Para Kirchner (1997) as debilidades que se apontam à gerência social e que a 

afectam acabam por ser o seu próprio fundamento da procura de uma alternativa 

de gestão, clama a autora que enquanto estratégia global ela sirva para melhorar a 

qualidade de vida sem que se perca de vista o próprio sentido da vida. 

A gerência social pode ser considerada um desafio (ou mesmo um 

instrumento) que deve concretizar-se em diversos níveis, a qual carece de ser 

fortalecida nos sectores de tomada de decisão, por forma a procurar soluções 

viáveis. Neste sentido é necessário criar mecanismos que permitam aos membros de 

uma organização aprender a participar no processo decisório: “El gerente ya no 

impone desde arriba sino «gestiona las compatibilidades» sin perder de vista la 

originalidad y la creatividad” (Kirchner, 1997, p. 31).  

 

A Gerência Social deverá permitir: 

“1. Redefinir as modalidades de intervenção dos distintos sectores envolvidos 

na aplicação das Políticas Sociais. 

2. Obter uma maior eficiência na sua aplicação. 

                                                      

64
 Ou seja, década de noventa, na qual se publicou esta obra e em que muitos dos académicos e 

profissionais se mantinham na “su lógica particular, asentada en el más tradicional 

fundamentalismo académico (…) a todos los que piensan de igual manera solo les puedo decir 

que a mi al principio también me sonaba como de outra realidad” (Kirchner, 1997, p. 28-29). 
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3. Qualificar a performance das Políticas Sociais, isto é torná-las eficazes a 

partir das instâncias da sua formulação, o desenvolvimento da sua 

gerência e dos mecanismos de avaliação. 

4. Melhorar as relações intersectoriais. 

5. Trabalhar desde a óptica de uma nova cultura organizacional, para 

responder aos desafios que actualmente se colocam, organizando as 

actividades de forma descentralizada e mediante o fortalecimento dos 

patamares locais (procurando trabalhando com projectos que sejam 

respostas reais às necessidades, partindo da participação intersectorial, de 

equipas ad hoc, e do trabalho em rede. 

6. Orientar a actuação do governo em função das necessidades, sendo este o 

critério promotor, desenvolvendo capacidades que respondam ao processo 

de concertação” (Kirchner, 1997, p. 26 – tradução nossa). 

A autora enunia as principais características correspondentes às quatro 

tipologias de directores as quais, ainda que não se apresentem em estado puro, 

influenciam positiva ou negativamente, o próprio modelo organizacional.  

Assim apelida de Zeus o típico director que tudo sabe, o que impede o 

crescimento da estrutura, esta designação está relacionada com o Deus mitológico 

que tal qual um príncipe impõe a sua vontade ao “corpus social”; Apolo o director 

que vive em competição interna com qualquer um dos elementos que integre a 

equipa e que ele veja como o seu possível substituto – fazendo com que resguarde 

informação necessária; já Dionísios é o director clássico, dono de grande 

narcisismo pessoal e que possui um único objectivo: o seu brilho pessoal (ele é 

perfeito) e, finalmente, Atenas o director que compreende que numa organização 

existem grupos que trabalham em autogestão, funcionando como uma espécie de 

“plaza grega” e que maximiza o rendimento do pessoal (Kirchner, 1997, p. 99-100). 
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3.4.1 – Gerência social: níveis e frentes de intervenção  

 

Segundo Kirchner (1997, p. 142) a gerência (social) deverá ser concebida 

enquanto actividade que parte de uma visão partilhada da organização o que 

implica, não só, uma variedade de estratégias e de competências como pressupõe a 

existência e a actuação conjunta em três níveis de intervenção, a saber: nível 

político, nível de direcção média e nível de direcção operacional, devendo cada um 

deles ser bastante criativo. 

O nível político
65

 é o responsável pela direcção política (ou alta gerência 

política), devendo a mesma pautar-se por uma condução flexível, inovadora sendo 

na figura do gerente que mais se identificam três dos principais atributos da 

gerência: ser flexível (adaptar-se constantemente a uma realidade em permanente 

mudança), rápida (os períodos turbulentos trazem mudanças socioeconómicas e 

tecnológicas rápidas, daí que as decisões a tomar relativamente a uma dada 

realidade não permitam demoras), e amistosa (requerendo uma concertação 

constante, daí a necessidade de tecer alianças e de trabalhar em rede). Assim, 

enquanto o gerente político, típico de períodos anteriores, pressionava os outros 

elementos a adaptarem-se ao seu ponto de vista, o actual gerente tem, 

obrigatoriamente, de capitalizar outras opiniões acerca de uma realidade que é 

complexa e ambígua, com o intuito de melhor compreender e ampliar os seus 

próprios ângulos de leitura (Kirchner, 1997). 

Neste patamar de liderança política exigem-se profissionais que saibam 

orientar e tomar decisões rápidas em função das transmutações que vão surgindo
66

 e 

que, atentos às incertezas, possam responder à alteração de medidas, programas ou 

                                                      

65
 Neste nível podem ser integrados os associados, os accionistas, a administração da instituição, o 

poder local, central e as autoridades representativas da comunidade (cfr. Kirchner, 1997, p. 141). 
66

 Kirchner alerta que o modelo tradicional piramidal já não dá resposta a uma realidade em 

permanente mudança (já que parte de departamentos estanques que se tornam inoperantes). 
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projectos sem nunca esquecer a qualidade de vida e os princípios éticos que 

garantem o desenvolvimento humano
67

.  

O nível da direcção média diz respeito à planificação a médio prazo e 

corresponde ao desenvolvimento da política. Será em função das políticas traçadas 

que este nível de direcção implementa a operacionalização dos programas sociais, 

os quais só serão impostos se corresponderem a demandas. Os programas sociais 

são elaborados com a participação dos actores sociais envolvidos (Kirchner, 1997, 

p. 143). 

O nível de direcção operacional corresponde a responsáveis de projectos ou 

supervisores. É a gestão do dia-a-dia e está ligada ao desenvolvimento das práticas 

que transcorrem da política. As políticas geradas no seio empresarial ou 

institucional poderão ser alteradas, em função da sua aplicação no quotidiano – ou 

seja, a retroalimentação influencia a própria política (Kirchner, 1997, p. 143). 

 

3.4.2 – Gestão social e a GRH 

 

Importa referir que a forma de conceber e gerir as associações trás consigo 

algumas questões que importa responder: com quem conceber essa gestão, com 

quem a partilhar e com quem a negociar.  

Uma das actividades que tradicionalmente é associada à gestão (ou gerência) 

é a gestão dos recursos humanos (GRH), o mesmo se passa numa instituição de 

cariz social sem fins lucrativos. Ainda que um dirigente tenha estabelecido o 

projecto oficial sabemos que cada actor poderá, a partir da posição que ocupa, 

conceber a sua visão da instituição – o que pode provocar uma confrontação de 

ideias, de lógicas e de legitimidades diferentes. A visão do dirigente, por vezes, é 

então encarada, apenas, como “mais um ponto de vista” (é o que acontece com os 

                                                      

67
 Do ponto de vista da gestão a realidade deixa de ser vista a partir de um único ponto de vista, 

devendo procurar pensar e projectar mentalmente (e em simultâneo) os vários cenários possíveis.  
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voluntários ou os assalariados) entre outros, que quererão ou não executar, 

modificar ou adaptar. 

A GRH remete-nos para questões tão clássicas como sejam: a coordenação, a 

centralização, o poder ou a autonomia (Valéau, 2003, p. 19). O projecto 

estabelecido pelo dirigente define e planifica as decisões a tomar pelos recursos 

humanos que estão no terreno. Deste modo, podemos dizer que o dirigente se 

proclama aos restantes profissionais em virtude (a) quer da força que exerce para 

assegurar a execução do projecto – representando o poder da associação sobre os 

restantes elementos que estão sob a sua alçada (assalariados, voluntários); (b) quer 

da sua directividade, quanto mais específico e preciso for o projecto menor o grau 

de autonomia (Valéau, 2003, p. 19). 

No entanto, ainda que o projecto oficial (institucional) seja relativamente 

geral (genérico), ele ficará sujeito a uma justaposição de desempenhos 

heterogéneos, tendo frequentemente de co-habitar com as outras versões provindas 

de outras legitimidades. Neste contexto cada actor poderá confrontar a sua visão 

com as dinâmicas oficiais e as dinâmicas colectivas, o que provocará incertezas e 

hesitações, colocando os recursos humanos em situação de arbitrariedade. 

Segundo Valéau, os estudos indiam que, na prática, as associações podem ter 

uma GRH muito diversificada. Assim, ainda que um grande número de associações 

funcione na base da implicação moral, algumas adoptam uma forma relativamente 

autoritária, outras baseiam-se num relacionamento essencialmente de tipo 

profissional e, outras ainda, procuram uma verdadeira mudança em nome do 

progresso. Por seu lado as coordenações (os seus responsáveis) adoptam, com 

frequência, uma coordenação condicional, na medida em que esta será mantida 

apenas enquanto os seus contributos satisfizerem a associação (2003, p. 20). 

As associações mesmo não possuindo um equivalente ao lucro (que dá às 

organizações do mundo empresarial um denominador comum), a sua especificidade 

residirá, por ventura, menos na «finalidade não lucrativa», do que na ausência de 
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num princípio universalmente superior que seja capaz de transcender a 

heterogeneidade das expectativas que elas próprias geram (idem).  

Aos gestores, por seu turno, pede-se-lhes que na gestão das associações 

tenham em conta as liberdades e as responsabilidades que estas organizações lhes 

oferecem, assumir o projecto associativo e darem conta de quais os actores que 

consideram úteis para o concretizar e levar por diante (tanto aqueles que querem ter 

do seu lado e a trabalhar consigo, como aqueles com os quais querem apenas 

negociar contributos concretos) – deste modo aqueles que dirigem as associações 

introduzirão um maior controlo e mais capacidade de deliberação em sistemas 

muitas vezes emergentes (Valéau, 2003, p. 20).  

No sentido de fortalecer a gestão social é necessário trabalhar no interior da 

organização mas também na comunidade, tendo em conta o auxílio instrumental do 

seu Gerente Social. A gestão social (vincada pelas políticas que englobam os fins e 

que são a expressão abstracta de condutas organizacionais desejadas) deverá 

desempenhar uma função estratégica e assumir um carácter a) promotor – partindo 

da concepção do próprio serviço, esta função re-valoriza o ser humano como ser 

empreendedor; b) contemporâneo – usa a planificação como estratégia e reverte a 

improvisação de acções conjunturais; c) dinâmico – porque o trabalho e o esforço 

devem ser permanentes, e d) interactivo – o ser humano deve ser encarado a partir 

de todas as esferas nas quais ele se desenvolve; com equidade recorrendo à 

prevenção como uma das principais estratégias (como forma de reforço da 

comunidade para uma integração solidária) – deve pois o gerente social 

desenvolver respostas interactivas pondo em marcha acções comuns às equipas 

interdisciplinares e à comunidade.  

Todas as arbitrariedades inerentes à produção, à difusão e à concretização do 

projecto contribuem para definir o cerne e os contornos da associação. Por seu lado, 

ainda que a gestão se apresente, frequentemente, como uma característica 



 

_______________________ 

 

– 93 – 

secundária, será a gestão (e em particular a gestão de recursos humanos) que nos 

permite caracterizar as organizações de forma muito distinta. 

 

3.5 – Gestão Social: qualidade e legitimidade 

 

Nas organizações do terceiro sector, tal como em qualquer um dos outros dois 

sectores, “os novos contextos organizacionais exigem um conjunto de competências 

que permitam dar resposta a ambientes de trabalho diversificados e à própria 

evolução da organização da qualidade” (Cabral; Colaço & Guerreiro, 2003, p. 113). 

No entanto, e ainda que no seio do sector lucrativo muitas das grandes empresas 

tenham de socorrer-se de profissionais (ou de empresas que prestem esse serviço) 

capazes de garantir o desenvolvimento profissional dos seus quadros e da própria 

organização (nomeadamente através da contratação de auditores ou gestores de 

qualidade, etc.), sabemos que no âmbito associativo (organizações de cariz não 

lucrativo), dificilmente tal se verifica em virtude da existência de alguns 

constrangimentos (em particular recursos económico-financeiros).  

Apesar das dificuldades manifestas na implementação de um modelo que 

garanta um sistema de qualidade em equipamentos sociais, tutelados pelo Instituto 

da Segurança Social, I.P. foi criada, em 2003, uma directiva a ter em conta e a 

implementar (preconizava-se então), num horizonte temporal delimitado.  

Assim, em 2003 foi estabelecido entre o Governo e as entidades 

representativas das IPSS (União da Misericórdias, União das Mutualidades e a 

CNIS) o Programa de Cooperação para o Desenvolvimento da Qualidade e 

Segurança das Respostas Sociais (PCDQSRS) cuja finalidade era a de “garantir aos 

cidadãos, serviços sociais de qualidade e com segurança, adequados à satisfação 

das necessidades, de forma co-responsável, por via de acordos de cooperação 

celebrados entre os serviços da Segurança Social e as Instituições de Solidariedade 

Social”. Este Programa perfila-se, hoje, como um instrumento que preconiza uma 
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cultura de qualidade, deendo as dificuldades inerentes à sua aplicação ser vistas, 

pelas organizações, como desafios que permitem mudanças qualitativas na 

prestação de serviços.  

No entanto, e em face das dificuldades sentidas na aplicação do princípio da 

diferenciação positiva (adoptado nos Protocolos de Cooperação de 2003 e 2004), 

procurou-se introduzir tal princípio de “forma progressiva de acordo com a 

programação do Instituto de Solidariedade [sic] e em função das suas 

disponibilidades financeiras, e apenas para os novos acordos a celebrar ou à revisão 

dos celebrados nos anos anteriores, para creches e lares de idosos” (Bordalo & 

Cruz, 2010, p. 30). Deste modo, apesar de terem sido definidos requisitos 

específicos (tipologias dos serviços prestados, complexidade e vulnerabilidade da 

situação dos utentes, a adequação do funcionamento às necessidades dos 

utilizadores), o que se viria a verificar foi a suspensão (para avaliação) deste 

modelo de diferenciação positiva.  

Ainda assim, são muitos os que consideram que um sistema de confirmação 

de qualidade das respostas sociais servirá para criar estímulos que reconheçam e 

incentivem a melhoria dos serviços que são prestados aos cidadãos. O 

profissionalismo e a “arte de fazer bem” terão que ser norteados e orientados para a 

promoção da solidariedade, da dignidade e a defesa dos direitos sociais dos 

cidadãos (ver Figura – I.3.2
68

). Alguns autores (como Bordalo & Cruz ) alertam que 

uma “análise retrospectiva da aplicação do princípio da diferenciação positiva leva-

nos a concluir que aquele aparece sempre associado ao conceito de qualidade [e 

consideram ainda que] estamos no momento de definição e de aplicação de novas 

estratégias para novos modelos de cooperação. É o momento da negociação” 

(Bordalo & Cruz, 2010, pp. 30-31). 

 

                                                      

68
 Fonte: ISS, IP (2007). “I Encontro para a Qualidade.”. Disponível em: 

http://www.braga.udipss.org/docs/segsocial.pdf (acedido em 15/04/2011). 

http://www.braga.udipss.org/docs/segsocial.pdf
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Figura I.3.2 – PCDQSRS – conceitos de referência 

 

 

Da consulta do documento e de acordo com aquele organismo oficial (o ISS, 

IP) o actual “modelo de gestão da qualidade das respostas sociais promovido pelo 

Instituto da Segurança Social” procura dar resposta a três desafios: 

1º – … “a necessidade premente de qualificação dos agentes e das respostas 

sociais que possam responder de forma mais eficiente e eficaz às necessidades e 

expectativas dos clientes dos seus serviços, o que implica a passagem da tradicional 

intervenção assistencialista para uma outra forma de trabalhar, em que a prevenção 

e a promoção do desenvolvimento social passam a ser as palavras-chave condutoras 

de uma intervenção qualificada”; 

2º -… “a sustentabilidade dos serviços através de uma gestão estratégica 

assente nos princípios da melhoria contínua, do planeamento, da liderança e da 

cooperação e participação colectivas”; 

3º – … uma “cada vez maior competitividade do terceiro sector constituindo 

um nicho de mercado a explorar por vários agentes” (ISS, IP, 2008)
69

. 

 

                                                      

69
 Cfr. “Qualidade das Respostas Sociais – um futuro sustentável” – http://www2.seg-

social.pt/tpl_intro_destaque.asp?21416 (acedido em 15 /04/2011). 

http://www2.seg-social.pt/tpl_intro_destaque.asp?21416
http://www2.seg-social.pt/tpl_intro_destaque.asp?21416
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Nesta medida a política de gestão de qualidade preconizada por esta entidade 

oficial portuguesa (traduzida no Programa de Cooperação para o Desenvolvimento 

da Qualidade e Segurança das Respostas Sociais (ver Figura – I.3.2 e os conceitos 

de referência aí plasmados), afirma-se como sendo o reflexo de uma necessidade 

percepcionada e sentida pelas instituições “que comprometidas com o bem-estar 

dos seus clientes, fomentam o trabalho de qualidade, em que a participação, o saber 

e [o] compromisso de todos, a descentralização, a transparência da gestão, a 

eficácia e eficiência, concorrem directamente para uma gestão qualificada do todo 

da instituição” (idem – ISS,IP, 2008). Também a aposta na qualidade total 

preconizada, no documento, atenta aos diferentes agentes envolvidos, aos 

resultados alcançados, ao valor produzido, ao utente/cliente, à gestão por processos 

e ao melhoramento continuado aparece como uma espécie de bastião que procura 

desenvolver toda uma série de actividades coordenadas entre si de forma a (bem) 

dirigir (e a controlar, nomeadamente, por via da aplicação de normas que estipulam 

padrões de qualidade), pretendendo perpassar e privilegiar uma visão global e 

holística dos sistemas organizacionais aos quais se dirige. 

O saber “ser” por parte do Estado e das Instituições (cada um nas suas 

identidades próprias), torna-se capital para saberem “fazer” e para saberem “estar”, 

não sendo suficiente definir de forma correcta os critérios inerentes à diferenciação 

positiva, como atrás enunciado. Há que associar outros requisitos, importa definir e 

estabelecer indicadores que sirvam de avaliação, desde que associados a um sistema 

de melhoria contínua e ao qual o conceito de qualidade está igualmente ligado, e 

que devem fundamentar a diferenciação positiva (Bordalo & Cruz, 2010).  

O conjunto de valores e de princípios, pelos quais as IPSS pautam o seu dia-

a-dia, centradas na sua missão exigem da organização “a capacidade de ser flexível, 

com uma estrutura leve e mais horizontal, onde o planear não exclua quem executa 

e onde o relacionamento inter-funcional se intensifique” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 

31). A qualidade aliada à inovação, mais do que uma possibilidade a equacionar, 
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torna-se um imperativo para responder à sobrevivência da própria instituição bem 

como uma exigência face à missão, aos valores e aos objectivos estatutariamente 

estabelecidos (idem). 

 

3.5.1 – Legitimidade – um processo em construção  

 

Ao tomarmo por referência a autora francesa Hélène Hatzfeld consideramos 

que a “legitimidade em exercer uma função baseia-se nas capacidades exigidas aos 

indivíduos, também classificadas e medidas graças a sistemas de recrutamento 

(concursos administrativos, níveis de diplomas pretendidos, …) ” (2001, p. 221). 

Com efeito a legitimidade aplica-se a vários domínios da vida quotidiana, entre as 

quais o da vida profissional. Trata-se é um conceito inerente não só às palavras 

como aos actos de todos os dias (ex. que a legitimidade têm os pais de um jovem 

para decidir qual o curso que deve seguir, ou com quem deve ou não casar?). 

Com frequência a legitimidade é definida como a definição de uma 

autoridade, no entanto definir legitimidade não pode ficar circunscrita à autoridade 

ou ao campo do poder. A legitimidade pode igualmente ser vista como o 

reconhecimento de um direito, aqui referimo-nos ao direito não em sentido jurídico, 

mas no sentido de uma regra partilhada por um conjunto de pessoas (grupo de 

pessoas de referência que funda o valor do direito). A legitimidade pode, ainda, ser 

encarada como a que decorre da relação entre dois sujeitos ou dois organismos, em 

que um deles reconhece a legitimidade do outro; no entanto, é justamente a 

interacção existente e a pertença a universos distintos (quer seja: em termos de 

princípios de referência, de formação ou de experiência), que vem colocar a questão 

da legitimidade (o reconhecimento junto dos congéneres, não implica grande 

legitimidade ao contrário da relação entre pessoas de universos diferentes). 

Por outro lado poder-se-á equacionar a construção da legitimidade já que cada 

“indivíduo, cada organismo tem, em grande medida, as legitimidades que é capaz 
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de construir relativamente aos seus interlocutores” (Hatzfeld, 2001, p. 223 – 

tradução nossa) – a construção de um processo de legitimidade deverá estar 

sustentado num sistema de argumentação convincente, capaz de ultrapassar 

barreiras e de saber construir as bases de um acordo (idem). 

Muitos dos que trabalham na área social e que “se queixam de não sentirem 

legitimados não se colocaram em posição para se tornarem legítimos” (Hatzfeld, 

2001, p. 223-4), significa isto, segundo a autora, que esses não terão adoptado a 

posição certa, e que permitisse àqueles por quem desejavam ser legitimados ou 

reconhecidos partilhar os seus princípios, o seu sistema de valores, as suas 

referências não tendo procurado o que haveria de partilhável no sistema do outro. 

Para que haja legitimidade os profissionais terão que (i) agir na base da 

intercompreensão (e não pensar que apenas os nossos princípios têm valor), (ii) 

construir um sistema de argumentação convincente sabendo que (iii) terá de 

ultrapassar barreiras e considerar que (iv) um dos principais obstáculos de uma 

interacção que permita a legitimidade é a existência de lógicas diferentes (sociais, 

económicas, políticas, culturais) (idem, p. 224-6). 

A gestão social, quando inscrita primordialmente numa intervenção de cariz 

social conta, obrigatoriamente, com duas dimensões: económica e política, não 

podendo esta intervenção ser concebida de forma isolada ou independente. 

Poderemos dizer que o gestor social que se coloca em posição para ser legítimo 

antecipa “a maneira de pensar do outro, o que é importante para ele (…) como 

qualquer pessoa em busca de legitimidade deve saber manusear o caleidoscópio da 

sociedade, ver uma situação sob os diversos aspectos” (Hatzfeld, 2001, p. 224). 

No exercício da intervenção social e da própria gestão social poderemos falar 

de (a) legitimidade institucional, de (b) legitimidade democrática e (c) legitimidade 

de competência. “No trabalho social, estas legitimidades existem de formas muito 

variadas de acordo com as instituições, os lugares, os domínios” (idem, p. 227). 
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A legitimidade institucional não pode ser subestimada pelos trabalhadores 

sociais, podendo mesmo ser considerada uma força. A instituição é um “sistema de 

actores, logo um conjunto de responsabilidades, de referências (…) implica que o 

trabalhador social fale em nome de um organismo, e não em nome próprio. Ela 

confere, assim, um enquadramento aos seus propósitos e às suas acções, e até um 

poder potencial” (idem, p. 229). A legitimidade institucional baseia-se, ainda numa 

articulação própria entre «ética de convicção» (o que muitas vezes os trabalhadores 

sociais apelidam de missão confiada pela instituição, fortemente marcada pelo 

sentido de dever) e «ética de responsabilidade»
70

 (a responsabilidade enquanto 

representante da instituição em que as decisões e as palavras do profissional 

comprometem a instituição). 

A legitimidade democrática alude a uma relação específica entre uma pessoa 

e uma parte da população. Na actualidade os principais meios para a sua construção 

são as eleições (número de eleitores), as sondagens de opinião (número de opiniões 

favoráveis), ainda que também possa ser fundada na própria qualidade da relação 

criada (veja-se as profissões em que se exige uma relação com o público).  

As propostas de Hatzfeld (2001) para os trabalhadores sociais, no que respeita 

ao alcance de uma legitimidade democrática, é a de esta dever basear-se:  

– numa relação de serviço adaptada às exigências modernas, “este conceito 

[de relação de serviço] adquiriu um novo sentido e uma nova extensão: traduz uma 

transformação profunda, económica e social, a passagem a uma economia de 

serviço. A relação de serviço explora e concretiza os direitos do usuário. (…) 

[podendo ser considerado] uma figura central da sociedade moderna porque articula 

uma dimensão económica e utilitária a uma dimensão cívica e moral, uma 

dimensão individual e colectiva” (idem, p. 230);  

                                                      

70
 “…de acordo com os termos de Max Weber (1959)” (Hatzfelf, 2001, p. 229). 
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– no desenvolvimento de relações de implicação, traduzidas por um 

compromisso mútuo entre as partes, por uma perspectivação de direitos e deveres, 

por uma contratualização (mais de natureza cívica do que jurídica e que implica 

responsabilização e acompanhamento), exprimindo-se através de “uma necessidade 

para a qual os trabalhadores sociais estão bem colocados: numa sociedade em que 

(…) muitas vezes as administrações ignoram e desprezam os seus casos 

particulares, é importante a existência de um laço forte personalizado, adaptado a 

cada caso” (idem, p. 231).  
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Capítulo 4 

Competências profissionais na gestão (do) social 

 

A referência às competências profissionais tem surgido nos discursos das 

mais variadas áreas do saber e sectores de actividade; sabemos que os contextos 

onde dispõe de maior tradição são os do trabalho e da Educação. A produção 

teórica em torno das competências verifica-se sobretudo no mundo das 

organizações do trabalho, com particular relevo para a área da gestão e dos recursos 

humanos, constatando-se menor produção no domínio da Educação e da formação.  

O conceito de competência sugere a mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao desempenho de actividades ou funções que são 

típicas, segundo padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do 

trabalho a realizar. No domínio da intervenção social, Hatzfeld ao debruçar-se 

sobre as temáticas referentes às políticas sociais (e do social em geral), define 

competência “como um conjunto de conhecimentos e de saberes-fazer mobilizados 

por um indivíduo para responder a uma determinada situação, em função das suas 

qualificações e das suas aptidões pessoais” (2001, p. 231). 



 

_______________________ 

 

– 102 – 

Importa analisar a origem e evolução do conceito de competência e sua 

generalizacção. Procuramos saber se, como afirma Gouveia (2007, p. 32), o 

“fenómeno competência é menos uma moda do que uma real inevitabilidade”, 

dados os desafios com os quais nos confrontamos na actual Sociedade do 

Conhecimento. 

O conceito de competência decorre da abordagem sistémica que pretende 

responder à capacidade de transformação das organizações e, a sua lógica, instala-

se paulatinamente na formação contínua, na adaptacção e orientacção profissionais 

e na própria definição das profissões, procurando constituir-se enquanto resposta 

alternactiva “à desadequação constante entre a lógica do emprego e a flexibilidade 

acrescida das organizações de trabalho” (idem). Deste modo, a lógica da 

competência não é, assim, o “resultado de uma moda, nem decorre do acaso, ou da 

consciência humanista ou ainda da elevação dos níveis culturais” (Gouveia, 2007, 

p. 38) resulta, antes, da exigência de uma nova resposta à relação actualmente 

existente entre: colaborador – empresa/organização – contexto. 

Numa sociedade onde os contextos de exercício profissional e os perfis 

profissionais são marcados por noções como responsabilidade, iniciactiva e 

autonomia, entendemos que o conceito de competência profissional assume um 

lugar de destaque nas preocupações quer dos indivíduos quer das organizações. 

 

4.1– Competência profissional – contextualização histórica e evolução 

 

A segunda metade do séc. XX foi atravessada por alterações profundas pelo 

que a projecção do futuro deixou de ter um cariz linear, tendo o contexto 
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económico evoluído de uma economia concentrada na produção
71

 para uma outra 

centralizada no factor mercado
72

. 

A (re)evolução – não apenas tecnológica mas sobretudo informacional 

(segundo Souza, 2001) – em marcha quer no plano económico (liberalização do 

comércio e dos movimentos de capitais, os progressos verificados nos transportes, 

nas tecnologias da informação e da comunicacção, bem como, a produção de bens 

inteligentes e os serviços a ela associados), quer nas sociedades em geral levam-nos 

a ouvir cada vez mais expressões como “economias baseadas no conhecimento” 

(knowledge based economies) e “sociedades preparadas para a aprendizagem” 

(learning societies) – daí que nas economias ditas desenvolvidas se constate que a 

evolução das laborações e actividades organizacionais assentem, cada vez mais, no 

capital imaterial, o que se deve ao facto de se basearem no conhecimento e das 

sociedades terem de estar preparadas para a aprendizagem (Gouveia, 2007, p. 33). 

Daqui resulta o crescimento e a preocupacção com a qualidade dos recursos 

humanos sendo hoje, quer no mundo empresarial quer nas organizações não 

lucractivas, um factor estratégico. 

Os gestores não podendo desperdiçar as capacidades dos seus colaboradores 

avançam com novas soluções, os “verbos a conjugar alargam-se do produzir, 

fazer, levar e trazer para o pensar, questionar, sugerir e inovar” (…). Como 

afirma Giorgini (2000, p. 45), “gerir pessoas é cada vez menos dizer-lhes «Aqui 

tens o teu problema (o quê e o porquê) e eis o método para o resolver» e cada vez 

mais «Eis o nosso problema. Diz-me como pretendes fazer e como posso ser-te 

útil»”. Opera-se, assim, uma passagem progressiva do trabalhador agente para o 

trabalhador autor” (Gouveia, 2007, p. 34).  

                                                      

71
 Em que a procura era superior à oferta, as organizações necessitavam, sobretudo, de saber e poder 

produzir; por seu lado as estruturas organizacionais de tipo piramidal, com forte pendor 

taylorista dependiam, em larga escala, de muitos e numerosos trabalhadores. 
72

 A procura é agora mais exigente em matéria de qualidade e de preço e, inferior à oferta, fazendo 

com que as organizações desenvolvam as funções de forma rigorosa e tenham de trabalhar em 

conjunto. 
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No contrapondo entre um modelo tradicional e um modelo emergente de 

situações profissionais, poderíamos dar conta da sua evolução referindo os 

parâmetros de análise descritos por Gouveia (2007, p. 37): a “configuração de 

empregos”; a “preparação, controlo e desenvolvimento da carreira”; as 

“exigências profissionais”; as “relações de trabalho e remunerações”
73

 

Destacamos o parâmetro relativo às “exigências profissionais” onde os modelos 

nitidamente se contrapõem, como se poderá ver no Quadro I.4.1. 

 

 

 

Quadro I.4.1 – Evolução das Exigências Profissionais 

Modelo Tradicional Modelo Emergente 

Destreza, rapidez de execução; 

Responsabilidade baseada no comportamento, através 

do esforço e da disciplina; 

Domínio profissional através da experiência; 

Ênfase na habilidade; 

Operador conformista. 

Rapidez na perceção, reacção e coordenacção inteligente 

– não se limita ao prescrito; 

Responsabilidade baseada nas iniciactivas; 

Domínio profissional através de operações cognitivas de 

identificacção e resolução de problemas; 

Ênfase na competência; 

Colaborador é actor com profissionalismo. 

 

 

Alguns aspectos típicos do modelo tradicional tendem a ser abandonados 

(tais como: destreza; esforço e disciplina; experiência; habilidade; conformismo) 

enquanto outros ganham relevo no modelo emergente, assumindo grande 

significado no actual contexto laboral – é o caso da reacção e coordenacção 

inteligentes; da capacidade de iniciactiva e domínio profissional através de 

operações cognitivas; da competência – onde o profissional age enquanto 

colaborador e não mero operador. 

                                                      

73
 Para aceder ao contraponto entre ambos os modelos, segundo os parâmetros propostos por 

Gouveia (2007), consultar o Anexo I. 
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Partindo do reconhecimento da estreita ligacção entre os conceitos de 

qualificação e de competência (tendo o primeiro alcançado diferentes concepções 

ao longo do tempo
74

) é hoje aceite que a competência possui como atributos 

principais: ser individual, heterogénea, contextualizada, dinâmica e (ainda) 

científica. No entanto, quando se analisa, em detalhe, o conceito de competência, 

constata-se que o mesmo evoluiu de forma acentuada; daí que Oiry (2005, p. 21) 

advogue mesmo a existência de dois modelos sucessivos de competência, como se 

apresenta no Quadro I.4.2. 

 

 

 

Quadro I.4.2 – Evolução dos modelos de competência profissional 

Modelo 1 Modelo 2 

Isolada do posto de trabalho (competência) Isolada do posto de trabalho (competência) 

Atributo do indivíduo Centrada no assunto / tema 

Engloba do saber-ser Engloba do saber-ser 

Contextualizada Contextualizada 

Dinâmica Dinâmica 

Científica logo, não negociada Negociada 

 

 

Assim, um primeiro modelo (em ruptura com as definições originárias de 

qualificação) propõe uma definição de competência que não tem a necessidade de 

ser negociada (Modelo 1 do Quadro I.4.2), sendo mesmo apresentada como 

científica, logo objetiva.  

 A partir da reflexão ao nível da “gestão dos recursos” o conceito de 

competência entra na reflexão do domínio da gestão. No âmbito da GRH, o recurso 

aos trabalhos de ergonomia, suportam as características que, segundo Laplat (1991 

                                                      

74
 Para um conhecimento mais aprofundado da diferenciação entre qualificação e competência veja-

se o artigo de Oiry (2005), intitulado “Qualification et compétence: deux soeurs jumelles?”. 
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cit in Oiry, 2005) traçam a definição de competência mais frequentemente utilizada 

e que apresenta as seguintes características: 

– a competência é uma característica do indivíduo. “Elle permet de centrer l’interêt 

sur la personne indépendamment du contexte organisationnel” (Parlier, 1994, p. 

96); 

– a competência é heterogénea, agrega saberes-fazer técnicos e “comportamentos”, 

“atitudes”, “saber-ser”, etc. (Belier, 1999); 

– a competência é contextualizada – ela é “indissociable de l’activité par laquelle 

elle se manifeste” (Le Boterf, 1994, p. 57); 

– a competência é dinâmica; reconstrói de modo dinâmico os diferentes elementos 

que a compõem “savoirs, savoir-faire pratiques, raisonnement” (Parlier, 1994, p. 

100). 

– a estrutura objetivável deste conceito permite aos autores não invocarem a 

questão da negociacção social da competência. Os referenciais de competência são 

considerados para fornecerem uma definição objetiva do trabalho (Wolf, 1994). 

No entanto, as críticas dirigidas ao primeiro modelo faz com que, 

paulatinamente, este venha a ser substituído por um outro modelo de cariz 

integrador. Salientamos no Modelo 2, uma proximidade entre competência e 

qualificação, o qual permitirá avançar com propostas destinadas a ultrapassar 

fracassos anteriores relacionados com a gestão por competências.  

Alguns dos autores acima citados (Oiry, 2005; Le Boterf; 1994; Wolf, 1994) 

foram criticados não pela divergência em torno das características que definem a 

competência mas, pelas consequências da sua implementação, ao nível da GRH, no 

âmbito empresarial e organizacional. 

Neste sentido, embora os críticos do Modelo 1 encarem a competência 

como uma característica do indivíduo, que engloba o saber-ser, que é 

contextualizada e dinâmica consideram, no entanto, que ela conduz ao 

desenvolvimento de uma GRH individualizadora, destrutiva das identidades 
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profissionais, que transfere para os assalariados a responsabilidade de eventuais 

insucessos – já que os promotores da competência definida no Modelo 1 veem 

nestas características a fonte de uma GRH inovadora. 

O Modelo 2 retoma todos os elementos do Modelo 1 mas complementa-os 

procurando dar respostas às críticas formuladas, pelo que admite que a competência 

articula dimensões individuais e organizacionais (Defélix, 1999; Lichtenberger e 

Paradaise, 2001) e que se apre(e)nde pelas (con)figurações de processos sociais 

complexos. Os parceiros sociais são, então, apresentados como indispensáveis para 

a estrutura e suporte dos processos sociais de desenvolvimento da competência, o 

que impõe que esta tenha que ser negociada (Lichtenberger, 2000), acolhendo de 

forma muito mais clara o surgimento e os efeitos de obstáculos de natureza social 

que, frequentemente, encobrem a natural e necessária evolução de competências 

(questão esta que não mais poderá ser descartada). 

 

Trapet, um dos autores referenciados por Gouveia (2007) apresenta a 

perspectiva segundo a qual as organizações são vistas como “estruturas vivas, 

orientadas para um fim, submetidas a ajustamentos locais bem como a 

transformações globais” (Trapet, 2000 cit in Gouveia, 2007, p. 36), configurando 

ainda a coexistência no seio das organizações de duas capacidades básicas: 

estruturar e transformar
75

. 

A vertente estrutura, a que originou a lógica do emprego associado à própria 

estrutura da organização, deriva sobretudo da relação indivíduo/empresa 

(começando por ser acessória a relação indivíduo/contexto), acabando por produzir 

um modelo de gestão de recursos humanos, centrado nos empregos e nas funções 

                                                      

75
 Segundo Trapet cit in Gouveia (2007, p. 37) a capacidade de estruturar alicerça-se na: conta de 

exploração; estabelecimentos; procedimentos; escolhas tecnológicas; linhas de produção; 

organigrama; emprego e conteúdos de trabalho definidos (ou seja, visa a estabilidade na 

organização). Já a capacidade de transformar é vista enquanto uma necessidade e decorre da: 

concorrência permanente, mudança nos mercados, produtos ou tecnologias, mudanças de 

negócio, mudanças de estrutura, mudanças de estado de espírito (resulta da necessidade de saber 

lidar com o movimento e o contexto envolvente).  
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(englobando igualmente as suas práticas: classificacção de empregos; selecção; 

recrutamento; formação; remuneracção, carreira e avaliação). 

A evolução dos tempos, conduz-nos a um contexto mais complexo, ao qual 

esta lógica do emprego, ao ignorar a necessidade da adequacção 

organização/contexto, acaba por não dar a resposta adequada
76

. E, é deste desajuste, 

que emerge a lógica da competência a qual sublinha, justamente, a necessidade de 

apostar na capacidade de adaptacção (mais do que da produção…).  

 

 

 

Quadro I.4.3. – Competência: “um contexto de nebulosa conceptual” 

1ª razão 

Dificuldades manifestadas por diversos autores: 

- Le Boterf (1994): “atractor estranho” 

- Giorgini (2000): «objecto puramente conceptual e não estabilizado no plano científico»  

- Boterf (2000): «camaleão conceptual» 

- Bellier (2000): – «competência não se deixa fechar numa definição»; – «variável de ajuste» 

entre os mundos: do trabalho e da educação; dos saberes operacionais e dos saberes 

certificados; dos empregos e qualificações; do individual e do colectivo  

2ª razão 

A sua utilizacção em áreas disciplinares distintas: psicologia, gestão, gestão de recursos 

humanos, Educação, formação, política, … 

- diferentes enfoques e perspectivas. 

3ª razão 

A própria definição de competência: apenas entendida como um somatório de saberes-fazer ou 

de saberes-ser; aplicacção de saberes teóricos ou práticos.  

- competência é reduzida a um saber-fazer fragmentário. 

- referenciais de competências: são listas intermináveis e receitas (escapam a qualquer 

tratamento operatório, perdendo sentido). 

 

 

 

A competência, ainda segundo aquele autor, explica, não só, a relação 

indivíduo/posto, mas também: indivíduo/organização; indivíduo/grupo; 

indivíduo/trabalho e, ainda, indivíduo/modos de aprendizagem – considerando 

                                                      

76
 Constata-se que em ambientes complexos, esta lógica do emprego tem dificuldade em explicar a 

razão pela qual o indivíduo convém ou não ao posto de trabalho. 
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assim que a “competência relaciona indivíduo e estrutura de produção” (Trapet, 

2000, p.29). 

Apesar de Gouveia considerar que a competência nos remete para “um 

contexto de nebulosa conceptual” (2007, p. 39), cujas justificações se encontram 

plasmadas no Quadro I.4.3., encontramos alguns aspectos consensuais no que 

respeita à definição de competência (Quadro I.4.4.). 

 

 

 

Quadro I.4.4. – Competências profissionais – aspectos consensuais 

 

- Manifestarem-se em acções ou comportamentos, quando se executa uma tarefa ou realiza um trabalho 

(Caetano, 2004), o que as torna indissociáveis da actividade (Le Boterf, 2003); 

- Consistirem na integracção de saberes e recursos, o que as configura como um conjunto complexo de 

elementos estruturados e combinados entre si, em interacção dinâmica (Le Boterf, 1994, 1999, 2002; 

Suleman, 2000;Winterton et al. 2006) 

- Serem observáveis e avaliáveis (Spencer & Spencer, 1993); 

- Serem «contextualizadas e contingentes» (Cascão, 2004, p. 34), estando relacionadas com contextos e 

situações específicas (Le Boterf, 1999); 

- Relacionarem o resultado da acção com o êxito; ou seja, estarem relacionadas com o cumprimento de 

resultados (Ramos e Bento, 2006); 

- Estarem associadas a um desempenho de elevado nível (Spencer & Spencer, 1993; Cabral Cardoso et al. 

2006); 

- Serem dinâmicas e mutáveis, dado que podem ser adquiridas durante toda a vida activa, através da 

experiência (Custódio, 2006; Le Boterf, 1999) e «podem ser melhoradas por via de formação e 

desenvolvimento» (Cabral Cardoso et al. 2006, p.11). 

 

 

Apesar dos aspectos enunciados no Quadro I.4.4 serem consensuais existem 

várias abordagens, nem sempre congruentes entre si, relacionadas com o conceito 

de competência. Assim, e segundo Ceitil (2006), poder-se-á considerar este 

conceito enquanto (a) uma atribuição; (b) uma qualificação; (c) um traço / 

característica pessoal ou ainda (d) comportamento / acção (Ceitil, 2006 cit in 

Gouveia, 2007).  

Ao tomarmos a competência enquanto (a) atribuição consideramo-la como 

uma “prerrogativa a usar por determinadas pessoas, (…) inerente ao exercício de 

um cargo, função ou responsabilidade. É-se competente no sentido em que se detém 
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a autoridade e a responsabilidade daí decorrentes, concedidas por alguém, para 

exercer determinada função” (Gouveia, 2007, p. 40). Quando a consideramos como 

(b) qualificação a competência reporta-se ao “conjunto de saberes certificados, 

adquiridos por vias como a educação formal, a formação profissional ou, mesmo, a 

aprendizagem realizada ao longo da vida” (idem) – a exemplo do sistema de 

reconhecimento, validacção e certificacção de competências (RVCC). Neste caso 

serão as certificações obtidas, decorrentes de formações tidas e certificadas como 

válidas, para exercer determinado cargo ou função, que determinam o seu grau de 

competência.  

Em qualquer uma destas duas perspectivas teremos que convir que as 

competências são vistas enquanto “atributos extra-pessoais, exteriores às pessoas 

podendo ser adquiridas através de agentes externos” (Ceitil, 2006, p. 26). No 

entanto, e como facilmente se compreende (e como referem ambos os autores), 

existe uma real e enorme diferença entre “ter-se a competência para” e “ser 

competente em” (Ceitil, 2006, p. 26). Suleman é, talvez, o autor que melhor traduz 

esta diferenciacção ao afirmar que “a qualificação integra a dimensão institucional 

que a transforma em relação social, enquanto a competência se refere, apenas, à 

mobilização de conhecimentos e capacidades em situações de trabalho, não estando 

presente nem a codificação nem a hierarquização. A qualificação remete para a 

valorização de saberes académicos e didácticos, a competência acentua a 

operacionalização dos saberes no contexto. Por último, a qualificação está inscrita 

numa perspectiva colectiva; em contrapartida, a competência refere-se a uma 

perspectiva mais individualista e contingencial” (Suleman, 2000, p. 107).  

Concluímos pois, que a tendência tradicional, taylorista e funcional destas 

duas primeiras perspectivas não se adequam à sociedade actual – a denominada 

Sociedade do Conhecimento. 

As duas últimas abordagens conceptuais, referidas por Ceitil, segundo as 

quais a competência poderá ser encarada como (c) traço / característica pessoal 
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(remetendo-nos para as qualidades dos sujeitos – inputs) e para (d) comportamento 

/ acção (resultados dos comportamentos – outputs). Sugere-se que a competência 

poderá ser entendida como um input – ao qual corresponde o vocábulo inglês 

competency
77

 – e surge pela primeira vez na década de 70
78

, sendo esta uma 

abordagem “clássica e a que conheceu mais aceitação nos sistemas de gestão, 

avaliação e desenvolvimento de competências” (Ceitil, 2006 cit in Gouveia, 2007, 

p. 41). MacClelland, promotor e defensor desta abordagem, apresenta uma 

definição de competência de cariz comportamentalista, considerando que quando se 

pretende, de algum modo, prever o desempenho futuro de alguém teremos que ter 

em conta o que esse indivíduo fez anteriormente, em situações semelhantes, ou o 

que pensa e faz numa situação não estruturada – o que requer a observacção dos 

indivíduos, em situações e contextos reais ou similares, de forma a poder observar 

como se comportam e resolvem os problemas e compreender como reagem (idem).  

Para MacClelland (1973) a definição de competência, compreende cinco 

dimensões distintas (knowledges, skills, behaviours, traits e motives), aí residindo a 

sua heterogeneidade conceptual. A competência enquanto “característica 

subjacente de um indivíduo que tem uma relação causal com critérios de eficácia 

e/ou de realização superior num trabalho ou situação” (Cascão, 2004, p. 23), 

estabelece uma relação causal entre as qualidades pessoais e o desempenho 

laboral/profissional. Para MacClelland (1973, cit in Gouveia, 2007) o que ajuda a 

compreender e a explicar comportamentos e resultados ou desempenhos é, então, 

essa dimensão profunda da personalidade da pessoa, a qual denomina de 

característica subjacente (idem). Não sendo tal como como afirma Ceitil o “perfil 

de capacidades que distingue as pessoas competentes das que não o são, mas antes 

                                                      

77
 “Competency é um conceito relacionado com as pessoas e tem a ver, como tal, com potenciais 

características que permitem distintos desempenhos. Corresponde aos inputs que uma pessoa traz 

para o trabalho e que empresta ao seu próprio desempenho e que permitem níveis superiores de 

desempenho. Falamos de competências críticas e, como tal, das mais difíceis de desenvolver, 

pelo seu carácter psicológico e holístico” (Ramos e Bento, 2006 cit in Gouveia, 2007, p. 45). 
78

 Segundo Gouveia (2007, p. 41) surge num artigo de MacClelland, de 1973, intitulado Testing For 

competence rather than intelligence, citado por Ceitil (2006). 
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os modos concretos que utilizam para mobilizar as suas capacidades para acções 

concretas e os resultados concretos do seu desempenho” (Ceitil, 2006 cit in 

Gouveia, 2007, p. 43).  

Na continuidade ao trabalho de MacClelland, viria a ser Boyatsis (1982)
79

 a 

desenvolver um trabalho de identificacção das características que distinguem e 

discriminam os gestores de elevado desempenho e conclui que o “que diferencia os 

gestores de sucesso é [afinal] um conjunto interligado de factores que inclui 

qualidades pessoais, motivações, experiência e características comportamentais” 

(Gouveia, 2007, p. 44). O seu conceito de competência remete para uma 

“característica intrínseca de uma pessoa que resulta em efectiva ou superior 

performance na realização de uma actividade” (Boyatsis, 1982, p. 9) e que integra 

um conjunto de características (como sejam: habilidades, conhecimentos traços de 

personalidade, auto-conceito ou motivações
80

); as quais quando mobilizadas pelos 

indivíduos, acabam por se traduzir numa performance eficaz
81

. Para Boyatsis 

(1982) a competência centra-se, particularmente, no sujeito e ocupa-se com o que 

está a montante da execução ou do desempenho. 

A competência enquanto um output, a que corresponde o vocábulo inglês 

competence
82

, leva-nos ao seu entendimento como comportamento ou acção (Ceitil, 

                                                      

79
 No seu livro The Competent Manager: a model for effective performance. 

80
 “Nesta orientação teórica, os motivos conduzem e seleccionam comportamentos relativamente a 

certas acções ou objectivos. Por exemplo, as pessoas com forte motivo de realização possuem, 

para si próprias, um conjunto de objectivos desafiantes e assumem uma forte responsabilidade 

pessoal para os desenvolver. Os traços de personalidade são características pessoais que 

permitem ao sujeito responder consistentemente a determinadas situações ou informação. O 

auto-conceito enquadra as atitudes, os valores e a auto-imagem. Uma elevada auto-confiança 

leva a pessoa a acreditar que é eficaz numa grande variedade de situações. Os conhecimentos são 

a informação que a pessoa possui numa área específica. As habilidades (skills) permitem realizar 

uma certa tarefa física e mental (Cascão, 2004, p. 24)” (cit in Gouveia, 2007, p. 44). 
81

 “Por desempenho eficaz, o autor considera o «alcance de resultados específicos (outcomes) 

requeridos por uma actividade, através de acções específicas, consistentes com as políticas, 

procedimentos e condições concretas do ambiente organizacional» (idem: 12)” (cit in Gouveia, 

2007, p. 44). 
82

 “Competence é um conceito relacionado com o trabalho e refere-se à habilidade para realizar uma 

tarefa qualquer. Diz respeito aos outputs (comportamentos observáveis) relacionados com 

standards mínimos especificados. Falamos de competências básicas e, como tal, as mais 

superficiais e fáceis de desenvolver. (Ramos e Bento, 2006)” (cit in Gouveia, 2007, p. 45). 
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2006) e à sua análise “através do resultado alcançado e do desempenho 

qualificado” (Cabral-Cardoso, 2006 cit in Gouveia 2007, p. 45). Nesta perspectiva 

a atenção encontra-se voltada para os momentos a jusante do desempenho, já não 

tão centrada no sujeito e nas suas características mas, antes, nos comportamentos 

efectivos no local de trabalho (perspectiva de gestão). Esta realidade foi revelada 

pelos estudos desenvolvidos, que se centram nas preocupações relactivas ao 

desenvolvimento de processos de avaliação e de reconhecimento de competências. 

O que defendem os seguidores desta perspectiva é que de pouco ou nada vale 

possuir características pessoais ou traços que alvitrem um elevado desempenho se, 

na verdade, esse desempenho não se verificar. Assim, ainda, que seja certo que os 

sujeitos com elevado nível de desempenho disponham de traços de personalidade 

ou características pessoais que as diferenciem, o que verdadeiramente importa é, 

antes de mais, a “expressão fenomenal na e pela acção” (Ceitil, 2006 cit in 

Gouveia, 2007, p. 45) desses mesmos traços, e não tanto a sua presença ou 

ausência. “Como sugere Ceitil (…) «os traços e as características são realidades em 

potência, enquanto que as competências são realidades em acto e, como tal, 

visíveis, observáveis e, naturalmente, mais facilmente mensuráveis»” (cit in 

Gouveia, 2007, p. 45). 

A partir desta conceptualizacção, teremos que aceitar que há indivíduos que 

possuem a capacidade e o potencial para obter elevados desempenhos em 

determinadas actividades mas que, perante as situações concretas e, por variadas 

razões, não o demonstram (dispõem das capacidades e do potencial mas, não das 

competências necessárias). Assim, competência é apelidada enquanto tal quando se 

evidencia e manifesta através de “um comportamento que seja passível, como tal, 

de ser observado e medido. Nesta perspectiva, as competências deverão ser 

caracterizadas através de indicadores comportamentais, da forma mais operacional 

possível, especificando acções específicas e não tanto características vagas” 

(Gouveia, 2007, p. 46). 
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Tendo em conta que a perspectiva comportamentalista das competências é 

alvo de críticas, salientamos as seguintes: 

a) “A decomposição de uma função numa série de tarefas, actividades 

e comportamentos só é possível em trabalhos de baixo nível de complexidade”; 

b) “ser acusada de reducionista, a abordagem comportamentalista é 

também vista como sendo algo rígida, pois a listagem (exaustiva) de 

comportamentos que evidenciam a competência pode mesmo inibir formas 

alternativas de obter os mesmos resultados”; 

c) “Uma perspectiva centrada nos comportamentos, com vista à sua 

avaliação, monitorização e medição não tem em conta a parte mais profunda das 

pessoas e que constitui um elemento importante para compreender o complexo 

fenómeno da competência”; 

d) “O contexto do desempenho e as suas especificidades são 

igualmente postos de parte enquanto elementos a ter em conta na análise da 

competência” (Gouveia, 2007, p. 47-48). 

As críticas e a consciencialização das limitações das duas últimas abordagens 

conceptuais (inputs vs outputs), permitiram o surgimento de perspectivas 

integradoras relactivamente ao fenómeno das competências. Deve-se a L. Spencer e 

S. Spencer, a criação, em 1993, de um modelo de competências que procura 

integrar as duas perspectivas. Para estes autores a competência “é uma 

característica fundamental de um indivíduo que está casualmente relacionada a um 

critério de eficácia e/ou performance excelente num trabalho ou situação” (cit in 

Gouveia, 2007, p. 48) e a imagem que habitualmente ilustra a abordagem 

integradora do conceito em análise é a de um iceberg, que possui uma parte visível 

(situando-se acima da linha de água os outputs) e uma outra submersa (na qual 

abaixo da linha de água estão os inputs). 

No entender dos defensores da perspectiva integradora, a competência traduz-

se, antes, num “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, um 
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conjunto de habilidades pessoais) que justificam um desempenho de elevada 

performance, acreditando-se que esses desempenhos estão fundamentados na 

inteligência e na personalidade das pessoas” (Ramos e Bento, 2006 cit in Gouveia, 

2007, p. 49).  

De referir que a analogia feita com o iceberg, perspectiva que na zona que 

fica à superfície se encontraam “as habilidades (skills), o conhecimento e a 

experiência do indivíduo, conjunto no qual é possível intervir com mais facilidade e 

que se manifesta através de comportamentos e acções” (idem), e na zona submersa 

as características da personalidade (motivação, traços de personalidade, auto-

conceito, valores) sendo, por isso mesmo, a de mais difícil mudança (idem). 

No seguimento da análise integradora (e levando as preocupações com as 

dimensões da competência ainda mais longe), assinalamos a conceptualizacção de 

competências, elaborada por Le Boterf (uma das referências incontornáveis) e que 

assenta na “ideia da competência como um atractor estranho, pela complexidade 

que encerra e imaterialidade que a caracteriza, atractor esse que parece ser uma 

necessidade num modelo como o da economia do saber em que vivemos” 

(Gouveia, 2007, p. 49).  

Considera Le Boterf que «Saber agir num contexto de trabalho é avaliá-lo e 

adaptar-se. A plasticidade encontra-se no próprio coração da competência» (Le 

Boterf, 2003 cit in Gouveia, 2007, p. 50). Este pensamento não pode estar mais de 

acordo com as necessidades da Sociedade do Conhecimento, cujas principais 

características produzem, nos sujeitos e nas organizações, a necessidade do saber 

fazer face ao imprevisto, ao inesperado bem como às complexas situações com que 

nos confrontamos no dia-a-dia – circunstâncias essas que exigem dos profissionais 

uma execução em função do estabelecido e, mais ainda, que saibam ir para além do 

determinado.  

O que caracteriza, segundo Le Boterf (2003), o profissional competente é, 

sobretudo, o saber inovar (mais do que o saber rotineiro) já que, mais do nunca, é 
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indispensável “saber fazer escolhas, saber tomar a iniciativa, saber arbitrar, saber 

assumir riscos, saber reagir ao acaso, saber assumir responsabilidades…” (idem). 

Segundo este autor, a competência vai para além de um saber combinatório sendo: 

─ “um saber agir: não se limita a um gesto elementar ou a uma operação; a 

competência reside na cadeia, na combinação, na realização de uma sequência. 

─ num contexto particular: a competência é sempre contextualizada e vê-se 

influenciada pelo campo de limitações e recursos (técnicos, humanos, financeiros, 

logísticos, temporais, …) de determinado contexto de trabalho. 

─ um saber agir validado: só há verdadeiramente competência caso esta seja 

evidenciada e disso sejam dadas provas. 

─ com vista a uma finalidade: agir com competência implica sempre um objectivo, 

uma intencionalidade, um sentido para o sujeito que a põe em prática” (Le Boterf, 

1999 cit in Gouveia, 2007, p. 50). 

O conceito-chave da competência é, nesta perspectiva, o saber agir (mais 

complexo do que os tradicionais saber-fazer ou saber-operar), trata-se de um 

conceito com “carácter combinatório e integrador, sendo essa combinação e 

integração um processo dinâmico e evolutivo, que se socorre de dois tipos de 

equipamentos: equipamento de recursos pessoais e equipamento de recursos do 

contexto em que a competência se vai manifestar” (Gouveia, 2007, p. 51). 

O equipamento de recursos pessoais, incorporados no sujeito, integra: 

conhecimentos gerais (conceitos, saberes disciplinares, teorias); conhecimentos 

específicos do contexto profissional (conhecimentos localizados, relativos ao 

contexto interno ou externo da actividade profissional); conhecimentos 

procedimentais (descrevem procedimentos, métodos, modos operatórios); saber-

fazer operacionais (as capacidades de realizar gestos profissionais relactivamente 

delimitados); saber-fazer relacionais (referem-se a saber comportar-se, relacionar-se 

e cooperar eficazmente com outros num contexto profissional particular e têm 

como função saber cooperar); saber-fazer cognitivos (capacidades cognitivas que 
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produzem informações novas a partir de informações iniciais); aptidões e 

qualidades (características de personalidade e qualidades diversas); recursos 

fisiológicos (regras ou factores de sucesso). 

Os equipamentos do contexto consistem nos recursos externos disponíveis no 

ambiente (ex. recursos documentais; bases de dados; redes e associações 

profissionais; observatórios; redes de cooperação científica, informáticas, de 

clientes, de fornecedores; referencias de procedimentos, etc.). Deste modo, 

podemos concluir que o “pressuposto-base da necessidade deste equipamento é a 

certeza de que o profissional não pode ser competente por si mesmo, antes 

necessitando das possibilidades de acesso a estas redes de recursos” (Gouveia, 

2007, p. 53). De acordo com esta abordagem, o “profissional competente é aquele 

que, no desempenho de uma determinada actividade, se socorre do seu duplo 

equipamento de recursos e procede a combinações pertinentes, à luz de uma 

finalidade a atingir” (idem).  

Constatamos, pois, que o conceito de competência, invocado por Le Boterf, 

surge como um saber combinatório (que depende da combinação de recursos 

incorporados e do contexto envolvente); supõe o sujeito no seu centro (ainda que 

este dependa do contexto e da organização do trabalho em que se encontra inscrito); 

possui uma “geometria variável (a partir de um mesmo capital de recursos, o 

profissional pode desempenhar várias actividades com competência), que não se 

pode reduzir a um comportamento observável (pois não há uma só forma de se ser 

competente) e que é distinto das actividades (as actividade levadas a cabo por 

indivíduos podem ou não ser desenvolvidas com competência) e também dos 

saberes de que esse indivíduo dispõe (aqui devendo ser entendidos como recursos) 

” (Gouveia, 2007, p. 53-54). 
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4.2 – Competências profissionais na gestão (do) social 

 

 Nas organizações e estabelecimentos responsáveis pela prestação de 

serviços de acção social (com respostas sociais como sejam Lar; CD; SAD; CC) o 

profissional detentor do cargo de diretor técnico terá que privilegiar a eficácia e a 

qualidade do serviço e não tanto o controlo e a mudança.  

 Segundo Bouquet “Dirigir um estabelecimento social, gerir uma 

organização associativa, governar empresas associativas não poderá ser concebido 

sem as dimensões políticas, administrativas, técnicas e ético-profissionais” (2006, 

p. 131 – tradução nossa). Dirigir, na prática, é um acto eminentemente político, 

técnico e de natureza gerencial, condicionado por um ambiente social em 

permanente mudança. A evolução das organizações sociais, ao nível da sua 

direcção, assume uma complexidade crescente; as exigências impostas aos 

directores resultam na própria transformação da função dirigente. Enquanto há 

algum tempo atrás o perfil dos directores técnicos se encontrava próximo do perfil 

do trabalhador social e as competências de direcção se adquiriam, sobretudo, 

através da experiência no contexto trabalho, “agora os directores querem 

profissionalizar-se, ser reconhecidos como qualificados e competentes para 

dirigirem os estabelecimentos e serviços sociais” (Bouquet, 2006, p. 131 – 

tradução nossa). 

Deste modo, e como afirma Hatzfelf, se até dada altura, os diplomas dos 

trabalhadores sociais enquanto prova da sua qualificação, foram suficientes para 

assegurar a(s) sua(s) legitimidade(s) e competência(s); hoje, em face da 

“complexidade dos problemas sociais, da diversidade dos seus públicos, dos 

aspectos económicos e políticos da acção social torna os patrões ainda mais 

exigentes em relação ao trabalho social: são [pois] necessárias novas 

competências” (Hatzfeld, 2001, p. 231 – tradução nossa), que segundo a mesma 

autora requer um agir profissional baseado: 
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– na função de regulação social, considera Hatzfeld: “formalizar as 

observações quotidianas, fazer chegar a quem prepara e toma decisões as 

informações acerca das situações das pessoas ajudadas sobre os riscos, sobre os 

efeitos das medidas, é uma competência (…)” (2001, p. 232 – tradução nossa); 

– na ajuda à decisão (formular sugestões, propostas seguras e intervenções, 

auxiliando na elaboração da política social da instituição/empresa; acompanhar as 

mudanças atuais; antecipar as mudanças sociais a realizar no futuro), contribuindo 

para a definição das prioridades do CA e para a evolução da organização (Hatzfeld, 

2001, p. 233). O apoio à decisão pode, ainda, ser coadjuvado através da construção 

de intervenções complexas (de engenharia social) – um diagnóstico aprofundado, a 

elaboração de um projeto – requerendo, por vezes, a união de “competências e de 

saberes-fazer existentes, adaptar e inventar respeitando os regulamentos, mobilizar 

financiamentos, dar ao dispositivo os meios para durar… A implementação das 

intervenções exige, também saber lidar com determinada questão nos seus 

diferentes ângulos: económico, social (…)” (Hatzfeld, 2001, p. 234 – tradução 

nossa) e político. 

Como refere Almeida (2008, p. 1), a mediação social “assume-se como um 

modo de gestão de um «sistema de transacções» no quadro da acção social” 

enquanto Hatzfeld (2001, p. 234-5) a elege como a competência mais apropriada 

para o desempenho dos trabalhadores sociais. Trata-se da “capacidade de ligar 

diferentes lógicas de pensamento e de acção”, exigindo destes profissionais a 

compreensão de diferentes concepções da prática profissional; de verter para a 

linguagem do outro, passar de um sistema de valores para um outro, de ligar várias 

redes existentes e de conduzir a relação entre: uma diversidade de experiências e a 

sinalização de pontos comuns, os valores transversais e a construção de dispositivos 

que liguem diversos campos de intervenção. Deste modo, e de acordo com Almeida 

a “mediação social processa-se através de acções como a prestação de informação-
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formação de competências, o encaminhamento social, a gestão e administração de 

recursos e o acompanhamento psico-social” (2008, p. 12). 

A competência da mediação social supõe a arte de saber negociar, capaz do 

distanciamento certo em relação à situação real e uma compreensão integral das 

posições e das respectivas competências (ou seja lógicas de acção). Assim, “prova 

da negociação é hoje decisiva nas relações entre actores que conduzem uns e outros 

a reconhecerem reciprocamente esta ou aquela legitimidade” (Hatzfeld, 2001, p. 

235).  

No caso do exercício da mediação social, protagonizada pelos trabalhadores 

sociais, os processos de trabalho desenvolvem-se com o recurso a componentes 

técnicas relacionadas com o “saber fazer administrativo-relacional” (Mondolfo, 

1997, p. 32), ainda, que não se limitem a esta dimensão. Os trabalhadores sociais, 

na sua prática profissional, detêm competências socioprofissionais que legitimam a 

mediação social. Almeida (2008, p. 14) citando Autès (1999) considera que as 

“etapas metodológicas da mediação correspondem a momentos distintos e 

sequenciais no desenvolvimento da acção, enquanto os processos de trabalho se 

confinam aos saberes e às competências operacionalizadas no decurso da mediação, 

sejam elas de carácter teórico, técnico ou relacional”. 

Podemos dizer que a mediação social é uma competência capaz de refazer e 

de activar a reconstituição de laços sociais, que permite construir valor na 

sociedade sendo, por isso, uma fonte substancial de legitimidade.  

Importa, ainda, salientar que a construção de legitimidades se inscreve num 

processo complexo (no qual cada profissional é levado a procurar adquirir novas 

legitimidades ou a refundar as já existentes) e de mudança social, onde se reparte o 

papel de cada profissional e as respectivas prestações e competências (em função 

das situações em presença) – será este processo de mudança social que ao exigir 

que, numa determinada situação, se verifique uma interdependência de actores, 
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permitirá um reforço recíproco e a interdependência das legitimidades, como 

assinalou Hatzfeld (2001, p. 237). 

Por seu turno, ao considerarmos que a avaliação de competências
83

 como 

uma das formas de avaliar o grau de qualificação relativo a um determinado perfil 

profissional, podemos afirmar que se constituem como aspectos relevantes dessa 

avaliação: o sujeito e a qualidade do seu desempenho no contexto do trabalho; os 

resultados desse desempenho (a partir do definido no perfil profissional) e o 

aproveitamento que o profissional faz das experiências profissionais anteriores. 

 

4. 2.1 – Papel e importância do perfil profissional 

 

O perfil profissional é tido como o marco referencial, o ideal para o 

desenvolvimento profissional e que, quando confrontado com o desempenho real 

dos respectivos profissionais, indica se estes são ou não competentes e se estão (ou 

não) qualificados para actuar naquele âmbito de laboral.  

Por sua vez, a adopção do referencial de competências traz consigo 

significactivas implicações para o mundo das organizações e da GRH devendo, por 

isso, essas implicações, ser tidas em conta. Desde logo, ao nível da própria 

definição de competências (a descrição da competência, quando feita com base em 

actividades, obriga ter uma atenção particular à escolha da malha que deve ser 

pertinente, nem muito grossa, nem muito fina (Gouveia, 2007, p. 56). Uma malha 

muito fina “reduz a competência a capacidades operacionais, a operações, que 

servem para construir competências reduzidas ao saber-fazer” (idem). A opção de 

decompor em demasia uma actividade a desenvolver com competência, acarreta o 

                                                      

83
 Podemos considerar que a avaliação de competências se processa em três vertentes específicas: (i) 

Evidências de Execução (produto ou resultado do trabalho; processo de realização das 

atividades; produto do trabalho e processo produtivo); (ii) Evidências de Conhecimentos 

(conhecimento de base – princípios, regras, teorias, métodos; conhecimentos aplicados – 

informação, tecnologia de equipamentos, materiais, instrumentos; podem ser aferidas por 

instrumentos convencionais de avaliação (ex. prova escrita); (iii) Evidências de Atitudes 

(comportamentos e valores demonstrados pelo profissional avaliado). 
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risco de taylorização da competência (de a reduzir a migalhas). Por seu lado, se se 

optar por uma malha demasiado grossa “significa abandonar o nível operatório das 

práticas e derivar para abstracções inoperantes” (idem). 

O perfil profissional diz respeito à descrição do que idealmente um 

profissional deve saber realizar no seu campo do laboral e tem correspondência a 

uma determinada qualificação profissional (enquanto conjunto estruturado de 

competências com possibilidade de reconhecimento no mercado de trabalho),
84

 

sendo que essas competências podem ser adquiridas, como referido, mediante 

formação, experiência ou, ainda, pela combinação de ambas. Assim, e uma vez que 

o perfil profissional é expresso em termos de competências profissionais, diríamos 

que em termos genéricos as competências que mais se destacam na organização do 

trabalho são: 1) “a importância dos saberes sociais e relacionais”; 2) “o 

alargamento dos saberes técnicos e dos saberes teóricos”; 3) “explorar as 

tecnologias de informação e comunicação na gestão da qualidade”; 4) “o reforço 

da flexibilidade profissional”; 5) “a qualidade como referência organizacional” 

(Cabral et al. 2003, p.113-4). 

 

Como sabemos uma gestão (do social) eficaz não se traduz, meramente, no 

resultado da aprendizagem, das capacidades e de algumas técnicas, ainda, que 

importantes e necessárias. A gestão eficaz é algo de mais complexo que depende do 

sujeito, do trabalho que desenvolve, das pessoas que consigo trabalham, dos 

                                                      

84
 Os critérios que comummente são considerados para estabelecer os níveis de qualificação são: o 

domínio técnico-profissional, a iniciativa, a autonomia, a responsabilidade, a 

coordenação/participação, a tomada de decisões e, ainda, a complexidade. Segundo a OIT (2002) 

considera-se a existência de cinco Níveis de Qualificação: Nível 1: Baixa complexidade, baixo 

grau de autonomia (Básico); Nível 2: Grau médio de complexidade, certo grau de autonomia 

(Básico); Nível 3: Grau médio – alto de especialização, um grau considerável de autonomia 

(Técnico); Nível 4: Elevada complexidade técnica e intelectual, alto grau de autonomia (Técnico 

e Tecnológico); Nível 5: Elevada complexidade de heterogeneidade, alto grau de autonomia e de 

tomada de decisão (Tecnológico). 
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recursos de que dispõe, da organização onde é desenvolvida e do próprio contexto 

mais vasto com o qual a organização interage (Martin & Henderson, 2004). 

Na actual conjuntura onde quer a qualidade total quer a gestão por 

competências são continuamente debatidas e equacionadas, importa conhecer quais 

os saberes que, perante os novos contornos organizacionais, sustentam os perfis 

profissionais de qualidade, ainda que a variável organização do trabalho deva ser 

tida como determinante na evolução dos domínios profissionais da qualidade.  

Segundo Cabral et al. (2003) de par com “uma maior exigência em termos 

das competências requeridas, percebemos que, (…) as empresas apostam na 

qualidade como factor-chave de sucesso e como filosofia empresarial (…) as 

empresas portuguesas tendem a evoluir para patamares superiores de 

desenvolvimento dos sistemas de qualidade, a adoptar filosofias de gestão da 

qualidade total o que exige (…) uma dinâmica organizacional flexível, participativa 

partilhada e apelativa à responsabilização colectiva, mas também uma estrutura 

profissional altamente qualificada e competente, motivada e (…) integrada na 

lógica da qualidade” (2003, p. 114) – trata-se, em nosso entender, de mais um 

desafio que se coloca às organizações do terceiro sector e aos estabelecimentos de 

prestação de serviços sociais, bem como aos actores políticos e técnicos que nelas 

trabalham. 

Segundo autores como Kliksberg cit in Kirchner (1997, p. 121) entregar a 

gestão de instituições, com especificidade na área da saúde ou da acção social, a 

profissionais da área da administração pode não ser a melhor solução já que esses 

profissionais se encontram habilitados para conduzir estruturas burocráticas 

administrativas no geral. Para se abordar a gerência de uma instituição social é 

preciso fazer referência ao desenvolvimento das competências necessárias, aquelas 

que “deberá presentar todo aquél que sea responsable de la conducción de 

programas sociales” (Kirchner, 1997, p. 123). O desejável é que os profissionais 
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com formação na área social assumam essa gestão, desde que estejam (preparados 

e) em condições de gerir a organização. 

Como afirma Kirchner importa que os profissionais se consciencializem que 

“ser gerente Social no es una pos-modernidad, es en tal caso un ejercício que 

hacen a la capacidad de gestionar saberes, para lograr mejores resultados en los 

programas sociales” (1997, p. 121). A gestão (do) social é, então, uma tarefa / 

missão inultrapassável para aqueles profissionais que têm responsabilidades na 

condução de equipas, projetos, programas ou instituições.  

Em face do exposto ressaltamos a importância da aquisição de competências 

profissionais e da preparação necessária para a gestão social do conhecimento, a 

partir de uma abordagem integradora, interdisciplinar e intersectorial que possa 

produzir resultados esperados e objetivos. 

A formação de profissionais para as OTS terá que ser constituída de acordo 

com o perfil e as solicitações específicas deste tipo de organizações, “não sendo 

possível a mera transposição de modelos, técnicas e processos da gestão da 

iniciativa privada e do Estado para este (…) tipo de organização, sem que se realize 

o estudo das suas características distintas” (Ruwer & Canoas, 2009, p. 111) – em 

nosso entender, trata-se de mais um desafio que se coloca às organizações do 

terceiro sector e aos equipamentos sociais, bem como aos quadros dirigentes que 

nelas trabalham. 
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Capítulo 5 

Perfis e competências do gestor social, segundo as latitudes 

 

Neste capítulo propomos-nos dar conta de alguns dos perfis e das 

competências profissionais arroladas para os gestores (directores) sociais. Para tal 

recorremos a obras da especialidade e elegemos, em termos internacionais, 

literatura referente a três países: a França; os EUA e a Argentina. No contexto 

português a pesquisa centrou-se, essencialmente, num estudo realizado por um 

organismo oficial em como em legislação disponível. 

 

5.1 – O Director de estabelecimentos sociais – o caso da França 

 

Em França o director de um estabelecimento social
85

 (ou instituição social) 

através da sua acção dá resposta aos interesses dos cidadãos (utentes/clientes), 

facilita a expressão e a satisfação das suas necessidades, favorece o acesso aos 

                                                      

85
 Seguimos de perto o exposto no Journal de la Formation des Directeurs D’etablissement Social 

(ENSP, 2000, p. 4-5). 
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direitos e o exercício da sua cidadania. As suas responsabilidades inscrevem-se 

numa missão de interesse geral e de utilidade social, sendo desenvolvidas no pleno 

respeito pela legislação em vigor.  

Sendo um universo que evolui de forma complexa, este profissional necessita 

possuir conhecimentos e competências ao nível das estratégias de gestão global 

(management global), já que a sua função exige o uso de instrumentos e uma 

metodologia capaz de conduzir às mudanças requeridas pela evolução das 

necessidades. Trata-se de um saber-fazer diversificado que se inscreve, 

simultaneamente no campo da acção e da decisão. A função de director constitui-se 

como uma verdadeira profissão (métier), que repousa sobre um conjunto de 

competências fundamentais e uma adaptabilidade às múltiplas facetas das 

condições do seu exercício, sabendo nós que o “conjunto das suas competências só 

tem sentido se estiver fundada sobre uma exigência ética e deontológica” (ENSP, 

2000, p. 5 – tradução nossa).  

 

Assim, explicita o documento da École National de Santé Public (2000): 

1 – O projecto de intervenção social inerente a uma instituição social implica 

que o seu responsável técnico seja “o garante” por excelência da qualidade do 

serviço produzido e da adequação das prestações a cada uma das situações 

individuais ou colectivas. Sabemos que a intervenção social mobiliza não apenas os 

recursos internos mas também aqueles que estão disponíveis na comunidade em 

geral – já que, como atrás foi referido, é ao seu director que compete garantir os 

direitos fundamentais dos indivíduos e por em marcha os meios adequados para a 

sua expressão e participação efectiva. Nesta medida, as actividades que o director 

da instituição terá de concretizar para levar por diante o projecto de intervenção 

social são: 

“a) definição e garantia da aplicação dos processos de acesso aos serviços; 
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b) definição do processo de elaboração e concretização de intervenção social 

personalizada ou colectiva; 

c) avaliação e controlo da qualidade da intervenções; 

d) organização e gestão do partenariado; 

e) promoção e garantia da expressão e do exercício dos seus direitos, pelos 

destinatários da intervenção” (ENSP, 2000, p. 4 – tradução nossa). 

2 – Ser o director da instituição implica que, ao nível do projecto da 

instituição ou do serviço, este garanta a legitimidade da estrutura responsável pela 

intervenção social (quer se trate de uma instituição, um serviço ou de um outro 

dispositivo) e que esta se constitua, no quadro de sua missão, enquanto um serviço 

aberto à interacção com o meio envolvente. A identidade da instituição, os seus 

valores, a originalidade das suas prestações bem como a sua organização estão 

inscritas no projecto da instituição. De igual forma, conceber e pôr em prática o 

projecto da instituição são domínios de acção privilegiada do director, na medida 

em que lhe foram delegados estrategicamente pelo seu empregador (ou pessoa 

moral). De entre as actividades respeitantes a esta função destacam-se: 

“a) a análise de todo o contexto e seus actores, 

b) apropriação e tradução das políticas públicas; 

c) identificação e análise das características culturais e estruturais do seu 

“gestor moral”, 

d) identificação das necessidades a solicitações dos seus grupos-alvo; 

e) adequar as respostas às necessidades e à solicitações dos utentes, 

f) definir uma estratégia e elaborar e por em prática o projecto; 

g) organização da comunicação externa” (ENSP, 2000, p. 4 – tradução 

nossa). 

3 – A direcção de uma instituição /serviço de carácter social deve considerar 

as pessoas encarregues de realizar a intervenções como um valor-chave para o 

sucesso do empreendimento. No domínio dos recursos humanos as determinantes 
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da actuação do seu director são a criação e a manutenção de um sistema de gestão 

coerente de acordo com a estratégia global da própria estrutura, capaz de valorizar 

todo o potencial humano, mobilizar e promover a participação dos profissionais ou 

colaboradores. A manutenção, por parte dos diferentes actores, da vontade de 

conduta susceptível de assumir, da melhor forma, as implicações das acções 

realizadas e diligenciar de forma prospectiva com vista a uma eventual mudança 

estão implicadas no cargo de director de uma instituição social, bem como a 

responsabilidade por uma política de gestão do quadro de pessoal. No que respeita 

às actividades inerentes a esta função devem ser consideradas: 

“a) a gestão regulamentar e administrativa do pessoal; 

b) a gestão preventiva e previsional dos postos de trabalho e das 

competências; 

c) organização e planificação do trabalho; 

e) desenvolvimento das competências e formação; 

f) incitamento e mobilização do pessoal e de outros intervenientes; 

g) incitamento e gestão das instâncias representativas” (ENSP, 2000, p. 5 – 

tradução nossa). 

4– O domínio da gestão económica e financeira trás consigo um conjunto de 

implicações para a função de director. Assim, podemos considerar que o director 

possui, através desta sua função, uma condição privilegiada ao nível da utilização e 

optimização dos meios. Por seu lado, a função económica e financeira necessita não 

apenas de conhecimentos técnicos, mas também de uma abordagem económica 

motivada pela preocupação de garantir “a situação controlada”. O director que 

procura uma gestão rigorosa, nomeadamente dos dinheiros públicos atribuídos
86

, e 

a sua melhor aplicação na concretização da finalidade da instituição ou do serviço 

prestado redobra a sua preocupação com estes conhecimentos técnicos. 
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 Não esqueçamos que muitas destas instituições recebem verbas do Estado. 
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Dependendo do grau de delegação que o director tem (por parte do órgão 

gestionário responsável), assim a suas capacidades serão postas à prova, situando-se 

no seguimento das operações conducentes à elaboração de uma política 

institucional plurianual, ligada à boa manutenção ou mesmo ao desenvolvimento da 

estrutura existente.  

O exercício desta função inerente ao cargo de director pressupõe como 

actividades: 

“a) elaboração e seguimento do orçamento da instituição ou do serviço; 

b) manutenção ou desenvolvimento de uma situação financeira 

controlada, 

c) previsão e planificação orçamental e financeira plurianual, 

d) implementação e seguimento de um sistema de pilotagem ou 

monitorização; 

e) constituição e apresentação de dossiers preparatórios para as tomadas 

de decisão do órgão decisor e da autoridade de controlo” (ENSP, 2000, p. 4 – 

tradução nossa). 

5 – Também a gestão técnica e logística se consubstancia enquanto função 

própria e específica do director de uma instituição social, o que implica uma boa 

gestão dos meios técnicos e a sua permanente adaptação às necessidades do 

quotidiano institucional. Ainda que o tipo de delegação, neste domínio, tenha a sua 

influência, constata-se que, com maior frequência, é o director quem fica 

incumbido de preparar as decisões de investimento e velar pela evolução das 

exigências em matéria de higiene segurança. O director terá, ainda, que manter-se 

informado das evoluções tecnológicas e efectuar (ou propor) a escolha dos 

equipamentos a adquirir, devendo preocupar-se com a pertinência das suas escolhas 

e com a eficiência entre os benefícios tecnológicos e os seus fins. De entre as 

actividades respeitantes a esta sua função específica enumeramos: 
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“a) aquisição, manutenção e renovação dos equipamentos, mobílias e suportes 

técnicos, 

b) previsão, proposta de adaptação e da evolução dos bens imobiliários; 

c) programação, seguimento e introdução dos serviços; 

d) desenvolvimento e superintendência de uma política de informatização; 

e) aplicação das regras de higiene e de segurança; 

f) organização e gestão das funções de alojamento e de restauração; 

g) tratamento dos mercados” (ENSP, 2000, p. 4 – tradução nossa). 

 

5.2. – Domínios de competências – o convencionado nos EUA 

 

Wimpheimer apresenta-nos as competências aprovadas, em 2003, nos 

Estados Unidos da América,
87

 pelo National Network for Social Work Managers 

(NNSWM), revelando-se essas competências necessárias (a) enquanto apoio aos 

CA na contratação de pessoal de gestão; (b) como suporte do processo de avaliação 

dos actuais gestores; (c) como um modo de definir as necessidades de 

desenvolvimento profissional dos gestores e, ainda, (d) como uma ferramenta para 

os gestores, para aperfeiçoamento das suas próprias competências” (2004, p. 47 – 

tradução nossa).  

Constatamos que este organismo distingue entre competências de gestão a 

desempenhar ao nível externo – «external relations» – e ao nível interno – «internal 

relations».  

Wimpheimer (2004) enumera os dez domínios de competências definidas e 

aprovadas pelo NNSWM
88

 fazendo a distinção ao nível das relações externas 

(relativas aos objectivos da política social, à advocacia, às relações 

                                                      

87
 Aprovados em todos os Estados, com excepção para a Carolina do Norte em virtude de este 

Estado possuir um organismo autónomo. 
88

 E que servem de base conjuntamente com outros requisitos, desde 1997, à atribuição da credencial 

“Certified Social Work Manager” (CSWM), conferida por aquele organismo. 
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públicas/comunitárias e marketing e à governação) e ao nível das relações internas 

(o planeamento, a programação do desenvolvimento e gestão, o desenvolvimento 

financeiro, a avaliação, a gestão dos recursos humanos e desenvolvimento do 

staff)(2004, p. 48-55). Especificando
89

: 

Competência 1 – Objectivos da política social pública contemporânea – a 

idade da instituição revela-se um factor importante e a sua liderança deverá ter em 

consideração os conhecimentos acerca das políticas sociais públicas em vigor e o 

possível impacto na instituição. Mesmo aquelas com grande longevidade têm que 

trabalhar continuamente para se aperceberem de novas formas de pensar no que 

respeita ao(s) seus campo(s) de actuação. Os gestores bem informados tiram 

vantagem do conhecimento dessas novas formas de pensar, das inovações e 

avanços tecnológicos em cada um dos seus campos de trabalho (uma das suas 

responsabilidades é assegurar que o seu staff está bem informado e que os seus 

utentes/clientes delas beneficiam). De forma complementar terá ainda a 

responsabilidade de, no que respeita às áreas de intervenção existentes, servir de 

perito e ser o “porta-voz” nos vários círculos: junto de membros do CA, da 

comunicação social, da comunidade em geral e de outros profissionais. 

Competência 2 – A advocacia – é o conhecimento que nos faz tomar posição 

num dado problema sendo um dos tópicos a considerar na prática do trabalho 

social. Seja em que área for a advocacia constitui-se sempre como uma parte 

integrante do trabalho social. Os bons gestores estão habilitados para falar da 

instituição de modo inteligente e convincente, estando ainda habilitados a inspirar 

staff, os voluntários, a comunidade os doadores de fundos e o governo a pensar 

favoravelmente sobre a instituição. 

Competência 3 – Relações públicas, comunitárias e marketing – 

comummente a relação com o público e o marketing é associado ao mundo das 

                                                      

89
 A especificação das dez competências aqui descritas segue, de perto o exposto por Shelly 

Wimpheimer (2004, p. 48-55) ex-Presidente e uma das fundadoras do NNSWM. 
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empresas lucrativas, daí que os gestores que trabalham em áreas mais tradicionais 

não vissem o seu trabalho como um produto e legavam noutros profissionais as 

competências necessárias para promover os seus serviços. Encarar um serviço 

dirigido a pessoas como um produto tem sido visto de forma inapropriada pelos 

trabalhadores sociais que também são gestores. No entanto, podemos dizer que uma 

boa visibilidade e reconhecimento leva o público a perceber melhor quais os 

objectivos da instituição, assim, os gestores sentem a pressão para supervisionar as 

operações mais de perto.  

Em algumas comunidades existem instituições com missões similares, as 

quais se vêem enquanto concorrentes, tentando servir o maior número de clientes 

com a maior qualidade de serviços. Há que salientar que as instituições se 

apercebem se os clientes estão satisfeitos através da comunicação social (jornais, 

televisão) e, ainda, através do contacto estabelecido com o público em geral. 

Competência 4 – Governação – a governação supõe três objectivos:  

a) Acrescentar valor para que a organização possa ter vantagem na sua 

visão e missão; 

b) Maximizar a cotação de retorno dos stakeholders organizacionais; 

c) Suportar os valores da organização, os seus activos e assegurar a 

confiança pública. 

Estes três objectivos são assegurados através da combinação de esforços dos 

gestores, dos voluntários e dos membros do Conselho de Administração. Perceber a 

gestão de uma instituição é uma habilidade (skill) de um gestor competente.  

Uma das situações críticas para as instituições sem fins lucrativos é quando 

um gestor sénior tem que ser esclarecido quanto aos papéis e responsabilidades dos 

membros do CA e dos vários delegados que suportam o trabalho do Conselho e da 

instituição. Quando os membros do CA são voluntários é necessário trabalhar no 

sentido de os preparar o para o trabalho que este órgão terá que desenvolver –

muitas vezes os gestores, de forma incorrecta, assumem que os membros do 
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conselho sabem o que se espera deles e que estão suficientemente informados do 

que devem fazer. 

Os gestores precisam tornar claro junto dos voluntários quais as respectivas 

responsabilidades, devendo ser capazes de comunicar com eles de forma clara e 

diplomática.  

Competência 5 – Planeamento – uma boa prestação por parte de uma 

instituição não acontece de forma instantânea, o planeamento por parte do staff e 

dos membros do CA é uma tarefa bastante importante para o seu futuro. Existe uma 

grande tensão entre controlar a instituição no seu quotidiano e planear para o futuro. 

Os gestores, em particular os de pequenas instituições com poucos recursos, 

normalmente encontram problemas nesta conciliação, ou seja não entendem como 

podem pensar no futuro quando lutam arduamente para gerir o presente. Contudo, 

os estudos indicam que planear o futuro ajuda as instituições a manter a qualidade 

do projecto. 

Competência 6 – Desenvolvimento e gestão do programa/projecto – um 

programa inovador e bem gerido é o esqueleto de uma boa instituição. O ideal é que 

o desenvolvimento do programa seja o resultado de um passado bem planeado.  

A instituição deve estar sintonizada com as necessidades da comunidade e o 

seu projecto terá de estar de acordo com a missão da instituição (sem este 

parâmetro a instituição pode acabar a operacionalizar programas difíceis de gerir 

com os recursos existentes).  

Os gestores têm de perceber qual a importância da qualidade do programa 

para que as qualificações e habilidades do staff estejam de acordo com o programa 

traçado. 

Competência 7 – Desenvolvimento financeiro – para a maior parte dos 

gestores das instituições a gestão financeira é um trabalho árduo, contudo a 

organização não pode ser efectivamente gerida sem uma forte supervisão financeira 

e fiscal. As responsabilidades dos gestores nesta matéria incluem: garantir a 
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continuidade dos relatórios financeiros, preparar declarações financeiras aturadas e 

significativas, orçamentar e antecipar problemas financeiros, gerir e guardar de 

forma segura os activos financeiros da organização e, ainda, obedecer aos requisitos 

governamentais estabelecidos. 

Os gestores devem também desenvolver habilidades e recursos para 

identificar e reconhecer quais os mercados financeiros mais importantes – devendo 

ainda estar preparados para colocar toda e qualquer questão emergente tida como 

necessária para assegurar a integridade financeira da instituição. Para os gestores 

deste tipo de instituições sem fins lucrativos, um dos seus parceiros mais 

importantes nesta tarefa é o membro do CA designado para supervisionar todas 

estas funções. 

O gestor competente tem de ser capaz de definir de forma exacta quais as 

necessidades da instituição e assegurar uma peritagem competente e necessária 

junto de elementos do staff da sua confiança ou complementar as suas próprias 

habilidades (skills) nessa área através do recrutamento de voluntários habilitados. 

Competência 8 – Avaliação – compreender as forças e as fraquezas dos 

programas / serviços da instituição são ingredientes importantes para uma gestão 

efectiva. O gestor tem que reconhecer a importância da avaliação do(s) 

programa(s), como seleccionar a ou as pessoas responsáveis pela avaliação, 

delimitar as principais questões a serem estudadas e, ainda, como utilizar as 

informações obtidas por forma a conseguir melhorias na prestação de serviços. 

Ainda que não seja necessário ser o gestor a dominar estas sofisticadas técnicas de 

condução da avaliação, podendo ser outros profissionais a assegurá-las, ele terá de 

ser capaz de olhar para os resultados de uma avaliação e, com base nessa 

informação, tomar decisões. As instituições que não avaliam os seus serviços, 

correm o risco de se tornarem pouco efectivas (e mesmo irrelevantes) para as 

necessidades dos clientes. 
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Competência 9 – Gestão dos Recursos Humanos – a maior parte dos 

assistentes sociais gestores
90

 orgulham-se de ser muito intuitivos e empáticos 

relativamente às outras pessoas, muitos deles sentem que possuem um forte 

intuição relativamente aos outros e que são capazes de usar essa habilidade para 

gerir comportamentos que podem estar ou não apropriados ao campo de trabalho. 

Ainda que essas “softer skills”
91

 sejam importantes, para uma gestão efectiva só 

quando levadas ao extremo poderão traduzir-se num modo eficiente e eficaz de 

gerir a organização. 

Uma gestão adequada dos colaboradores é uma competência que terá que ser 

apreendida por todos os gestores, os gestores de serviços sociais não são excepção. 

O bom funcionamento da organização requer que a sua “mão-de-obra” esteja bem 

preparada (em particular nas áreas onde desenvolvem o seu de trabalho) e que 

trabalhem de forma cooperante para alcançar a missão estatutária estabelecida.  

As necessidades de um colaborador não têm prioridade sobre as necessidades 

da organização, um gestor competente é continuamente desafiado a ponderar, por 

um lado, as necessidades individuais dos membros do staff e, por outro, a construir 

e a manter na instituição uma força de trabalho produtiva e eficiente. 

Competência 10 – Desenvolvimento do Staff – a presença de um staff 

competente é essencial para a prestação de um serviço de qualidade, ainda que 

alcançá-lo não seja fácil nem rápido. Os gestores devem detectar as necessidades 

profissionais para procurar desenvolver a formação dos seus quadros; devendo 

seleccionar as oportunidades certas para os ajudar a adquirir as habilidades 

necessárias para o seu posto de trabalho. 

O desenvolvimento do staff, para quem tem a responsabilidade de o fazer é, 

frequentemente, uma área esquecida.  

                                                      

90
 No original “Social work managers”. 

91
 Assim designadas pela autora Wimpheimer, 2004, p. 54. 
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Muitas vezes os gestores decidem promover para um posto de supervisão 

profissionais que detêm uma especialidade muito concreta e que sobressaem no seu 

posto de trabalho. No entanto, estas pessoas podem não ter qualquer treino ou 

experiência em termos de gestão e as novas exigências podem revelar-se como uma 

má experiência, tendo em conta os seus interesses e habilidades. Os gestores devem 

lembrar-se que o desenvolvimento do staff deve ser feito por gestores que já 

passaram por todos os níveis de experiência, só assim se conseguirá alcançar 

funções com um elevado nível de coordenação, supervisão e administração nas 

instituições. 

Orçamentar o desenvolvimento do staff é, também, uma parte essencial do 

planeamento futuro da instituição – os gestores têm de ter a certeza de que há 

fundos suficientes disponíveis para os custos de uma preparação de qualidade.  

 

5. 3 – O gestor social na contemporaneidade 

– uma proposta vinda da Argentina 

 

Segundo autores como Kliksberg (cit in Kirchner, 1997, p. 121) entregar a 

gestão de instituições, com especificidade na área da saúde ou da acção social, a 

profissionais da área da administração não é a melhor solução já que esses 

profissionais se encontram habilitados para conduzir estruturas burocráticas e 

administrativas no geral. O desejável é que os profissionais com formação na área 

social (ex: como é o caso dos assistentes sociais, entre outros) assumam essa gestão 

desde que estejam preparados para gerir a organização
92

. 

Importa que os profissionais se consciencializem que “ser gerente Social no 

es una pos-modernidad, es en tal caso un ejercício que hacen a la capacidad de 

                                                      

92
 Continuamos a encontrar profissionais da área social, a ocupar cargos de chefia, que denotam 

dificuldades na administração financeira ou na gestão do pessoal, evitando mesmo essas áreas 

em virtude de entenderem que a sua função não é administrar a instituição ou gerir os recursos 

humanos. 
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gestionar saberes, para lograr mejores resultados en los programas sociales” 

(Kirchner, 1997, p. 121). Gerenciar é, então, uma tarefa inultrapassável para todos 

os profissionais que têm responsabilidades na condução de equipas, de projectos, 

programas ou instituições. Ressalta a autora a pertinência da preparação necessária 

para a gestão social do conhecimento que, partindo de uma abordagem 

interdisciplinar e intersectorial, produza os resultados esperados e objectivos. 

Para se abordar a gerência de uma instituição social é preciso fazer referência 

ao desenvolvimento das competências necessárias, aquelas que “deberá presentar 

todo aquél que sea responsable de la condicción de programas sociales” (Kirchner, 

1997, p. 123). 

As competências ou aptidões, como consta no discurso de Kirchner (1997, p. 

123-133), que devem orientar um profissional na gerência social integral
93

são: 

Competência 1 – Mobilização do ser/outro: sem o compromisso face “ao 

outro” não é possível alcançar mudanças e, para que isso aconteça o gerente deve 

mobilizar-se e actuar procurando um efeito multiplicador. A mobilização deve 

traduzir-se em criatividade e (preparação para a) inovação. 

Competência 2 – Reconhecimento dos “talentos”: requer uma atitude de 

humildade já que se trata de reconhecer que o outro é diferente; o que permite a 

propagação de ideias, independente de quem as tem. Trata-se de “reconhecer o 

conhecimento no outro, não importa se é chefe ou subalterno” (Kirchner, 1997, p. 

124), e que se associe e comprometa com o projecto. 

Desenvolver o talento humano significa dar um salto qualitativo, que exige 

que todos os que integram o staff técnico percebam que os códigos de crescimento e 

                                                      

93
 A expressão gerência social integral por nós criada, deriva das nossas leituras de Kirchner (1997) 

e da sua referência a Jean Paul Sallenave que define a Gerencia Integral como um conceito que 

compreende: “Gerencia del Ser, Gerencia del Talento, Gerencia del conocimiento, Gerencia de 

la actitude mental, Gerencia del comportamiento, Gerencia del Nuevo Ser, Gerencia de la 

Calidad Integral o total, Gerencia del dia a dia o de la rutina, Gerencia humana, Gerencia de 

una nueva cultura, Gerencia de la gestión, Gerencia ética, Gerencia ecológica, Gerência 

espiritual” (p. 122-3). 
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de conhecimento se constroem todos os dias. Não basta que os profissionais se 

especializem ou que sejam reconhecidos, devem aprender a gerenciar. 

Competência 3 – Desenvolvimento de uma atitude mental positiva: a 

concepção da instituição enquanto organização inteligente significa que é uma 

organização que aprende; a sua gerência deve assim promover e desenvolver uma 

atitude mental procurando que os membros da equipa – e não apenas os 

profissionais técnicos – possuam (i) iniciativa pessoal, (ii) auto-disciplina e (iii) 

visão criativa. 

Toda a equipa da organização (todos os que compõem a instituição e que nela 

trabalham) é responsável pelo resultado da gestão, ainda que apenas alguns dos 

seus membros sejam responsáveis pela sua gerência. Uma organização inteligente 

(ainda que não detendo todo o conhecimento) é aquela que aposta na 

interdependência dos seus elementos e que se predispõe para a aprendizagem. 

Competência 4 – Desenvolvimento da intuição
94

: é relevante dar importância 

ao desenvolvimento e adestramento da intuição, isso permitirá o treino de 

capacidades gestionárias mais amplas (ex. tomar melhores decisões aquando da 

escolha entre alternativas possíveis; alcançar uma apreensão mais rápida da 

realidade). 

Actualmente a ciência sintetiza do seguinte modo as características próprias 

dos dois hemisférios cerebrais: o hemisfério esquerdo especializa-se na análise e o 

hemisfério direito num pensamento mais globalizado (e globalizante), trabalhar 

com este hemisfério direito permitirá desenvolver capacidades criativas e intuitivas. 

                                                      

94
 Consideram Alicia Kirchner e María Elena Armas (1994) que “Hablar de coincidencia interna es 

referirnos al desarrollo de nuestra conciencia a niveles profundos, es estar aprendiendo a 

conducir nuestro mundo interior integrandólo al exterior… es avanzar sobre la posibilidades de 

la mente, las capacidades del hemisfério derecho e izquierdo, es el desafío… la visualización y 

la imaginación creativa, constituyen para nosotros una importante referencia para la fuente de 

comunicación” (cit in Kirchner, 1997, p. 126). 
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Competência 5 – Gerir com disciplina e com ética: um gestor social não 

poderá agir enquanto tal se não exercer com responsabilidade as obrigações que lhe 

estão adstritas – cumprir e trabalhar com disciplina são qualidades requeridas. 

Competência 6 – Promover acções eficientes e eficazes: fazer com que as 

pessoas (colaboradores assalariados ou voluntários) realizem as suas funções 

cumprindo o programa social estabelecido, sem que haja lugar a perda de tempo, 

dinheiro, prestando uma atenção cuidada nas suas obrigações; procurar alcançar 

pertinência no trabalho da equipa através de respostas reais às necessidades ainda 

não satisfeitas. 

Competência 7 – Procurar a qualidade: quando nos reportamos à qualidade no 

âmbito da gestão social é falar da propriedade que os produtos ou serviços têm para 

dar uma resposta eficaz a uma realidade dinâmica, sempre em mutação. 

Para que a gestão social seja eficiente é importante dotá-la de qualidade. O 

gestor social deve interiorizar que a qualidade em si não é um estado/patamar que 

se alcança e que não conhecerá mudanças, pelo contrário é um processo em 

evolução contínua. Para que a gestão seja de qualidade é imprescindível que o 

gestor (i) desenvolva a constância nos objectivos, que (ii) compreenda que as 

conquistas sociais são de curta duração (prazo) e que (iii) trabalhe em equipa.  

O ser humano deve ser motivado para a realização das tarefas; devendo sentir 

não apenas que pertence ao grupo de trabalho mas saber qual a sua relevância para 

a tarefa, o que será medido pela precisão alcançada nos objectivos. 

A qualidade de um serviço não é o produto de um único sector ou 

departamento, mas sim da totalidade dos sectores, talvez seja na qualidade onde 

mais se evidencia a integração dos saberes e dos conhecimentos. Cada sector é 

composto por pessoas, logo será lógico pensar que a qualidade está relacionada 

com o comportamento, o saber e a especialização de cada um dos seus 

colaboradores. 
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Competência 8 – Saber delegar partilhando a responsabilidade: saber delegar 

implica assumir a responsabilidade da co-responsabilização, saber orientar e 

conduzir, ser um bom comunicador, organizar o tempo, ter confiança em quem se 

delega, favorecer a espontaneidade, a liberdade e a participação. Delegar é o 

processo através do qual se pode conferir aos colaboradores o encargo de realizar 

uma tarefa, estabelecendo-se um diálogo entre ambas as partes para esclarecer quais 

os objectivos, a estratégia geral, os meios a utilizar, os prazos para a execução e o 

sistema de informação e avaliação dos resultados, devendo conceder a autoridade e 

liberdade necessária para levar a cabo a tarefa, ainda que se conserve sempre a 

responsabilidade final pelo resultado alcançado. 

Competência 9 – Gerir o quotidiano: separar os processos repetitivos que 

ocorrem nas actividades institucionais estandardizadas ou na aplicação e no 

desenvolvimento dos programas em curso. 

Competência 10 – Desenvolver uma visão partilhada: há que procurar 

transformar os processos tradicionais da administração para possibilitar a 

experiência de todos se associarem a uma mudança que ocorrerá a partir de uma 

visão partilhada, abarcando a confluência de visões individuais, dando início a um 

crescimento em direcção a essa nova visão.  

Em face das exigências da nova realidade há que capacitar e preparar todos os 

envolvidos, eles tornar-se-ão “agentes de mudança organizacional e em parceiros 

estratégicos do serviço no qual estão a cumprir funções, participando com 

competências próprias desde uma visão partilhada” (Kirchner, 1997, p. 131 – 

tradução nossa). Esta forma de olhar a organização requer que o gerente centre a 

sua atenção no ser humano e na comunidade. Uma vez que a verdadeira mudança 

se produz no comportamento humano todo o pessoal deve funcionar como uma 

equipa integrada – sendo também essencial preparar os quadros dirigentes.  

O sucesso da gestão social resulta de uma visão partilhada, sendo esta a soma 

do conhecimento. O gestor social terá que mobilizar essa visão dialogando e 
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comunicando com todos o que promovem a participação, ele não recorre apenas à 

sua energia mas promove, também, a libertação de energia. Uma visão partilhada 

enaltece o trabalho a realizar e, partindo do sentido de pertença, assegura 

pertinência à tarefa a realizar.  

Trata-se de uma visão que concretiza um pensamento sistémico, assente na 

energia inteligente e laboral de cada um. A organização é então um sistema que 

funciona com a energia de cada um dos que a compõem e que estão comprometidos 

com o seu funcionamento – este é o modo de produção de uma sinergia que permite 

à organização funcionar.  

Competência 11 – Fortalecer um desenvolvimento sustentável: um gestor 

social deve preservar o ambiente físico, social e económico (e o impacto dos 

programas). Deve contribuir com a sua intervenção para uma progressiva inclusão 

social, o aprofundamento e melhoria dos diferentes programas de políticas de 

saúde, educativas, de participação social. Para tal deve ter em conta que o 

funcionamento da organização exige recursos financeiros, materiais, técnicos e 

humanos que assegurem um desenvolvimento responsável. 

Competência 12 – Procurar o desenvolvimento humano: promove a 

reivindicação do ser humano em todas as dimensões da vida quotidiana (nos 

sucessos e nos fracassos, nas alegrias e nas tristezas). O desenvolvimento humano 

está muito relacionado com o desenvolvimento sustentável. 

Kirchner (1997), partindo das competências (ou aptidões como a própria 

designa) anteriormente mencionadas elabora aquele que considera ser o perfil do 

Gerente Social, considerando que no exercício das suas funções o gestor social terá 

que desempenhar vários papéis: a) ser um estratega; b) um elemento integrador dos 

recursos humanos; c) um administrador; d) um produtor; e) um planeador; f) aquele 
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que implementa; g) um analista e avaliador; e h) aquele que representa o papel 

institucional (Kirchner, 1997, p. 134-8)
95

.  

Gerente social – um estratega 

Ser um estratega é ter uma perspectiva macro da estrutura institucional ainda 

que dirija apenas um dos sectores; estabelece quais as prioridades convertendo 

dados (qualitativos ou quantitativos) em informação útil para melhorar da qualidade 

do programa ou do serviço. No sentido de demonstrar a eficiência da equipe fora de 

sua instituição arrola-se como cliente/utente procurando o cumprimento do 

programa a partir do lado exterior da instituição. 

Deverá conhecer as políticas locais, regionais e nacionais e, ao mesmo tempo, 

deve estar ciente dos distintos acordos existentes, dos pactos sociais e concertações 

com organismos ou organizações internacionais (ex. União Europeia; Organização 

Mundial de Saúde), e que servem igualmente de orientação política. Partindo do 

trabalho intersectorial que vai sendo realizado identifica os principais problemas 

para o futuro da organização. A intervenção no real é impulsionada através da 

investigação, mas também da intuição (o acompanhamento do trabalho 

organizacional através de um critério intuitivo pode trazer bons resultados). 

Gerente social – um elemento integrador dos recursos humanos 

Favorece a intercomunicação e dialoga com os trabalhadores das diferentes 

áreas/departamentos, de todos os níveis da organização, para que interiorizem quais 

os objectivos traçados, qual a importância e o significado dos resultados da 

organização. Uma das formas de legitimar a sua posição processa-se através da 

participação efectiva dos diferentes colaboradores – é um mito pensar que se perde 

demasiado tempo a trabalhar a participação dos trabalhadores.  

Gerente social – um administrador 

                                                      

95
 A exposição que se segue acerca dos papéis do gerente social, segue de perto o exposto por 

Kirchner (1997). 
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Coordena o conhecimento; articula as acções orçamentais para cada 

programa/serviço e procura gerar recursos. 

Gerente social – um produtor 

Uma boa gestão social só acontece após o desenvolvimento do potencial dos 

indivíduos – é importante trabalhar ao nível das potencialidades humanas e não 

tanto ao nível das dificuldades. 

Potenciar a criação de uma rede organizacional que envolve os compromissos 

que se expressam nas conversas, nos trabalhos e nas decisões dos diferentes actores 

sociais (o que, por sua vez, tem como resultado a co-responsabilização). Esta rede 

organizacional constrói, em simultâneo, um espaço de partilha e um espaço de 

encontro e, ao permitir (com)partilhar, analisar e debater as diferentes alternativas 

poder-se-á então melhor decidir sobre as diversas problemáticas. Gerir uma rede é 

também função da gestão social. Na rede organizacional existem espaços distintos 

e cada um deles possui um líder que é necessário preparar e habilitar enquanto 

gestor social. Nesta medida, aprender a delegar é igualmente importante, 

permitindo criar um espaço organizacional através do exercício diário da 

descentralização. 

Trabalhar em rede é, então, uma estratégia interactiva cuja finalidade é ser 

um instrumento de intercâmbio; de congregação de esforços, que evita a duplicação 

de meios e recursos, procurando aumentar a capacidade de resolução aproveitando, 

para benefício do conjunto, as potencialidades e o valor da heterogeneidade
96

. 

Gerente social – um planeador 

Exerce a administração e o planeamento participativo a partir do trabalho em 

equipa. Incorporar e por ao serviço da gestão as tecnologias da informação e da 

comunicação (novos e melhores instrumentos de comunicação que permitirão uma 

                                                      

96
 A este propósito remetemos para a obra de Guadalupe, considerando que “existe hoje uma 

tendência generalizada para reconhecer potencialidades para uma parceria ou, mais 

recentemente, para reconhecer benefícios na sua organização enquanto rede social ou meta-rede” 

(2009, p. 111). 
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difusão mais rápida e mais ampla de eventos, de acontecimentos, de ideias, de 

conhecimento). 

Gerente social – aquele que implementa 

Procura desenvolver uma cultura organizacional de cariz institucional que 

levará a uma mudança profunda da própria dimensão gestionária. No entanto, terá 

de trabalhar junto da comunidade, o que se constitui como um aspecto chave para a 

participação comunitária. 

A preocupação em qualificar-se deve estar sempre presente, para que 

gradualmente seja possível melhorar a própria a gestão – a “gerência social es un 

instrumento por lo qual es imprescindible no caer en el gerencialismo. Los mejores 

momentos para cambiar la cultura organizacional son los de crisis” (Kirchner, 

1997, p. 138) – é uma tarefa a não descurar. 

Gerente social – um analista e avaliador 

Nesta medida terá que compreender o papel da avaliação e da monitorização 

e, ainda, levá-las à prática. É a monitorização e avaliação que tornam possível fazer 

os ajustamentos necessários, identificar as forças e as condições que, de forma 

positiva ou negativa, afectam os programas ou serviços. 

Remete-nos, ainda para a necessidade de possuir a capacidade de aprender 

continuamente (todos sabemos como o conhecimento evolui tornando-se, por 

vezes, obsoleto). 

Gerente social – o representante (do papel) institucional 

Promove a articulação entre os diferentes serviços, os diferentes sectores da 

instituição e a própria comunidade – terá que olhar para as organizações que 

exercem a sua actuação no patamar intermédio não como meros receptores de 

políticas sociais, mas numa perspectiva e concepção pró-activas (tornando-se 

obrigatório que adeqúe o seu discurso quotidiano à sua prática). 

Ao trabalhar como gestor social e ao sustentar as suas políticas numa lógica 

de participação (e não num critério de condução autoritária), não significa que se 
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verifique uma perda de governabilidade (pelo contrário, assiste-se a uma 

sustentação política que assenta na participação). 

 

5.4 – A direcção técnica das IPSS, em Portugal – uma análise  

 

Se no campo do enquadramento legal damos conta da escassez de informação 

constatamos, ainda assim, a existência de estudos levados a cabo por organismos 

públicos (Instituto para a Qualidade na Formação – IQF) onde o tema é analisado e 

reflectido e onde, inclusivamente, são apresentadas propostas concretas.  

O IQF (2005) publica no seu estudo “Serviços de proximidade: os serviços de 

acção social” um quadro ilustrativo relativamente à estrutura profissional no sector 

da acção social (ver Quadro I.5.1
97

). 

Assim, podemos verificar que apenas a área funcional do planeamento e 

controlo do serviço é integralmente preenchida por “empregos específicos”, já a 

área funcional de prestação do serviço é preenchida por “empregos específicos”, 

bem como por “empregos comuns”, enquanto as áreas funcionais de gestão “por 

empregos transversais”, encontrando-se igualmente esta tipologia de emprego 

acompanhada por “empregos comuns” na área funcional de manutenção/serviços 

auxiliares. 

Um olhar atento para as IPSS que prestam serviços de proximidade, e mais 

especificamente para a área funcional da gestão, conclui-se que esta não poderá 

descurar o planeamento e controlo dos serviços (IQF, 2005), enquanto essência da 

própria gestão social. O director técnico é pois o profissional responsável por essa 

função e, segundo o estudo em causa, encontra-se “em crescimento no seio destas 

entidades, pois a necessidade de possuir uma gestão menos amadora conduziu a um 

movimento de profissionalização da gestão no qual a maioria das entidades quer de 
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 Elaborado a partir de IQF (2005, p. 127). 
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carácter associativo (…) quer público (…), introduziram nos seus quadros de 

pessoal esta categoria profissional” (2005, p. 136).  

 

 

 

Quadro I.5.1 – Estrutura profissional do sector da acção social,  

por área funcional 

Áreas Funcionais 

 
 

Gestão  

Empregos Transversais: 

 

Administrador, Director Geral, Gestor, Gerente 

Planeamento e Controlo do Serviço 

Empregos Específicos: 

Director Técnico 

Coordenador de Actividades de Grupo 

Apoio Técnico 

Empregos Comuns: 

Médico 

Enfermeiro 

Fisioterapeuta 

Psicólogo Clínico 

Sociólogo 

Manutenção/serviços auxiliares 

Empregos Transversais: 

Escriturário 

Secretária 

Vigilante 

Motorista 

Auxiliar dos serviços gerais 

Empregos Comuns: 

Ecónomo 

Cozinheiro 

Ajudante de Cozinha 

Auxiliar de Alimentação 

Operador de Lavandaria 

Prestação do Serviço 

Empregos Comuns: 

Monitor de formação 

Professor do Ensino Especial 

Educador de Infância 

Auxiliar de acção educativa 

Técnico de Acompanhamento de Emprego 

Terapeuta Ocupacional 

Terapeuta da Fala 

Animador sociocultural 

Psicólogo educacional 

Empregos Específicos: 

Técnico de Serviço Social/Assistente Social 

Educador Social 

Ajudante familiar 

Ajudante de lar/Ajudante de centro de dia 

Monitor ocupacional 

Ama familiar 
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O Director Técnico, segundo o IQF (2005), é um gestor de nível intermédio, 

com conhecimentos (técnicos) da(s) área(s) na(s) qual(ais) a instituição intervém e 

que assume um papel indispensável no planeamento das intervenções que a 

instituição leva a cabo. Este responsável técnico surgiu, inicialmente, naquelas 

instituições de maior dimensão e melhor estruturadas (e, no caso do sector não 

lucrativo, estes cargos dirigentes eram (e ainda são, por vezes) desempenhados, de 

forma voluntária, por associados ou membros fundadores das instituições). No 

entanto, as crescentes exigências, no que se refere à gestão e ao enquadramento 

técnico às quais as respostas sociais estão sujeitas, fizeram com que a tendência da 

existência deste cargo se generalizasse às restantes entidades, públicas e não 

lucrativas, sendo estas últimas as que sentem mais dificuldades na área da gestão e 

da representação da organização – muito por falta de recursos humanos 

qualificados e, principalmente, pela falta de qualificações especificamente 

adaptadas à área social. 

As associações e outras instituições de cunho não lucrativo, encontram-se 

fortemente implantadas na sociedade e são aquelas que oferecem a grande maioria 

dos serviços de proximidade existentes. Integrar estes profissionais permite às 

instituições empreender uma dinâmica de renovação, de mudança e de qualificação 

da oferta. Sabemos que uma transformação feita a partir do topo da hierarquia 

interna destas organizações, e que favorece não só a profissionalização das 

estruturas, como a implementação de uma gestão mais racional (tanto no plano 

financeiro como dos recursos humanos), promovendo uma maior abertura aos 

desafios colocados pela sociedade e pela contratualização de novos serviços 

(nomeadamente por parte do Estado).  

Os serviços de apoio aos grupos mais vulneráveis começaram, em meados da 

década passada, a ganhar regulação e uma estruturação, seguindo uma lógica mais 

próxima da do mercado – as entidades concorrem agora por utentes, por uma 

relação mais benéfica com o Estado – deixando, muitas delas, de ser vistas como 
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responsáveis por meros serviços de apoio à comunidade, guiadas pela solidariedade 

a que alguns grupos (principalmente de voluntários), se dedicavam. Também nas 

entidades do sector público, em que os responsáveis pela gestão (directores de 

serviço) detém, actualmente, formação no âmbito da coordenação de serviços ou 

departamentos e/ou enquanto técnicos da Segurança Social (mesmo antes da sua 

nomeação, o que significa que possuíam competências mais consentâneas com o 

cargo que ocupavam) (IQF, 2005). 

Um dos primeiros constrangimentos a ser ultrapassado com a introdução do 

perfil de director técnico nestas instituições é a criação das condições necessárias 

para a profissionalização da gestão e dos recursos humanos destas instituições. 

Segundo o estudo do IQF (2005) aponta a formação de base destes profissionais é 

diversificada, sendo normalmente do âmbito das ciências sociais e humanas 

(assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos e técnicos de recursos 

humanos). 

O papel a desempenhar no âmbito desta função é muito mais ampla e 

abrangente do que as formações iniciais indiciam. O director técnico para além das 

(i) actividades de apoio técnico e de acompanhamento que desenvolve (como 

sejam: estudo dos casos apresentados, recepção das famílias, a prestação de 

informação acerca dos serviços existentes e disponíveis, dos benefícios sociais aos 

quais se pode ter acesso, do encaminhamento para outros serviços ou entidades, a 

detecção de casos graves de abusos ou exclusão social, etc.), tem também a seu 

cargo (ii) a gestão e a coordenação dos recursos humanos e materiais necessários a 

uma boa prestação de serviço, sendo ainda, muitas vezes, (iii) o representante da 

própria entidade. Assumir um leque tão diversificado de funções resulta, na maior 

parte das vezes, de uma tentativa de baixar os custos inerentes ao pessoal, 

conduzindo a uma dispersão de funções (podendo mesmo ser tido como 

contraproducente já que não permite uma verdadeira operacionalização das 

funções), associadas ao perfil de director técnico – sendo estas funções 
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declaradamente de planeamento e gestão e não de atendimento e de relacionamento 

com os clientes/utilizadores.  

Esta é, no entanto, uma “tendência real que a não ser contrariada obriga na 

prática a uma transformação das competências exigidas a este emprego, no sentido 

de uma maior polivalência que é exigida pelas entidades” (IQF, 2005, p. 137).  

 

 

 

Quadro I.5.2 – Director Técnico – competências necessárias 

 

 

– “Planear, organizar e dirigir as actividades técnicas da entidade; 

– Colaborar na determinação da política da entidade; 

– Planear a utilização mais conveniente da mão-de-obra, equipamento, materiais, instalações e capitais; 

– Orientar, dirigir e fiscalizar a actividade da entidade de acordo com os planos estabelecidos, a política 

adoptada e as normas e regulamentos prescritos; 

– Criar e manter uma estrutura administrativa que permita explorar e dirigir a entidade de maneira eficaz; 

– Colaborar na fixação da política financeira e exercer a verificação de custos; 

– Orientar os serviços da entidade a partir da análise dos apoios disponíveis para os grupos vulneráveis e das 

necessidades e problemas dos públicos aos quais a entidade presta apoio, bem como do conjunto da 

comunidade onde a entidade se insere, o que implica constante actualização; 

– Definir regras e procedimentos de qualidade do serviço e verificar o seu cumprimento; 

– Promover mecanismos de avaliação dos serviços prestados; 

– Criar redes e parcerias facilitadoras da implementação de projecto; 

– Aplicar metodologias de diagnóstico e planeamento; 

– Conhecimentos das políticas de apoio ao sector e os mecanismos de financiamento; 

– Conhecimentos das diferentes opções técnicas que podem enquadrar o serviço; 

– Implementar metodologias de concepção e gestão de projectos; 

– Estimular a incorporação de inovações e de novos modos de fazer, funcionando como facilitador e motivador 

de equipas. 

Fonte: IQF, 2005, p. 137. 

 

 

Esta preocupação com a profissionalização da gestão, nas instituições de 

solidariedade social, tem-se vindo a ramificar e a sentir de molde a que estas 

entidades procuram organizar-se de maneira diferente; são hoje mais 
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compartimentadas por serviços, unidades e/ou departamentos dirigidos por um 

coordenador ou gestor nomeado. Possuem técnicos qualificados em áreas 

diferenciadas das ciências sociais e humanas permitindo ao director técnico maior 

liberdade para lidar com as questões relacionadas com – a gestão; – a representação 

da entidade; – a definição de estratégias e – de projectos para o futuro o que 

favorece, ainda, a realização do trabalho em equipa.  

A abrangência deste cargo trouxe a necessidade de definir novas 

competências (IQF, 2005, p.137) – conforme poderemos ver no Quadro I.5.2. 

O actual cenário do funcionamento da Acção Social remete-nos para um 

aprofundamento da dinâmica concorrencial, cujo impacto ao nível das dinâmicas 

dos serviços, torna necessária a valorização da diferenciação do serviço prestado e 

uma maior atenção às necessidades emergentes, importa ainda modernizar os 

serviços, nomeadamente através da generalização das tecnologias e equipamentos 

de apoio à prestação do serviço e, em alguns casos, uma maior expressão da 

territorialização da oferta, de igual modo também a emergência de novos serviços 

poderia ser vista como mais atenção. Por outro lado, o aumento da importância das 

entidades que representam o sector parece ser desejável (IQF, 2005). Esta dinâmica 

em marcha tem igualmente influência nas próprias organizações, exigindo-lhes uma 

maior profissionalização dos empregos de topo e a qualificação ao nível da gestão. 

As novas tecnologias da informação e comunicação, levam a uma melhor 

qualificação e organização do trabalho. Também o trabalho em equipa e a 

multidisciplinaridade merecem destaque e reforço. O primado da qualidade requer a 

implementação de esquemas de auditoria e certificação (veja-se a este propósito as 

actuais recomendações e directivas do Instituto da Segurança Social, I.P.). 

O IQF destacava, em 2005, as possíveis repercussões de um cenário de 

aprofundamento da dinâmica concorrencial sobre o emprego e sobre as 

competências; vaticinando a propósito da qualidade do emprego: a qualificação e 

profissionalização do emprego e a sua menor rotatividade (já referidas), ainda uma 
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regulamentação das profissões e o (consequente) acréscimo da qualidade das 

práticas de gestão de recursos humanos derivados da (e em parte pela) 

implementação de processos de qualidade, e de dinâmicas de contratação de 

empregos especializados. 

Assim, decorrente do actual cenário de aprofundamento concorrencial o IQF 

(2005) ao nível das competências, classificava como necessária a valorização de:  

─ competências associadas à gestão; 

─ competências associadas à área comercial e à área marketing; 

─ competências no domínio da qualidade; 

─ competências em planeamento e organização do trabalho; 

─ de especialização dos empregos por público-alvo; 

─ competências sociais e relacionais como competências-base para a 

generalidade dos empregos; evidenciando aquele organismo que ao nível dos perfis 

profissionais haver a necessidade de (a) construir empregos nucleares do próprio 

sector (ou seja: empregos específicos ou comuns com especificidades importantes); 

(b) empregos existentes e empregos emergentes (eventualmente com novas 

designações ou, ainda, agregação de empregos), (c) dar visibilidade e qualificar 

empregos; (d) formalizar empregos, inclusive alguns deles direccionados para 

vários domínios de actividade do sector e, (e) sublinhar a especificidade de 

competências. 

Na sequência do acima assinalado o IQF (2005) a existência de dois perfis 

profissionais distintos em actuação (ou empregos específicos) no sector da acção 

social, a saber: o de Director(a) Técnico(a) de Estabelecimentos de Serviço de 

Acção Social e o de Técnico(a) de Serviço Social.  

Confrontados com a abrangência actual do cargo de director técnico enquanto 

responsável pelo planeamento e controlo dos serviços, no âmbito da gestão social, 

no seio das IPSS e dos impactos produzidos por uma lógica de mercado e dinâmica 

de aprofundamento concorrencial da própria acção social, somos levados abordar o 
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contributo do IQF quanto à estruturação de uma nova função – a de Director 

Técnico (2005, p. 143) – tendo este organismo definido este cargo enquanto um 

“perfil profissional específico”, para o sector de actuação dos serviços de acção 

social, tendo-o designado por director/a técnico/a de estabelecimentos de serviço 

de acção social. Delimita, ainda, aquele organismo que no que respeita à nova 

função de Director Técnico
98

: 

 

“1. Designação: 

Director (a) Técnico (a) de Estabelecimentos de Serviço de Acção Social 

2. Missão:  

Orienta tecnicamente a prestação de serviços em equipamentos sociais, planeando actividades, 

coordenando equipas, tendo em conta a missão da entidade e respeitando e promovendo a sua cultura 

e garantindo um atendimento de qualidade. 

3. Local de exercício de actividade: 

Estabelecimentos e Serviços de Apoio Social, públicos ou particulares com ou sem fins lucrativos 

(centros de dia, lares de pessoas idosas, centros de convívio, residências e centros de acolhimento, 

centros de reabilitação, ATL, creches, entre outros). 

4. Condições de exercício: 

As actividades desenvolvidas implicam grande disponibilidade, uma vez que exigem a presença deste 

profissional em casos de emergência. Podem exigir o contacto permanente com o sofrimento dos 

clientes/utilizadores e das suas famílias, ou outras situações que provoquem um elevado desgaste 

psicológico. 

5. Área funcional: 

Planeamento ou gestão. 

6. Referencial de Competências (saberes-fazer técnicos) 

─ Pesquisar e reunir informação sobre as valências e serviços existentes no sector, bem como as 

formas e modos de prestação desses serviços e as políticas públicas definidas para o sector. 

─ Pesquisar e reunir informação sobre as necessidades sociais das populações abrangidas pela 

instituição. Interpretar a legislação enquadradora, de modo a identificar os requisitos de 

funcionamento das valências desenvolvidas pelo estabelecimento ou serviço de apoio social. 

─ Definir em conjunto com a administração o projecto institucional da entidade, pedagógico e outros 

da entidade, solicitando a colaboração do pessoal técnico. 

─ Identificar e assegurar o preenchimento dos requisitos necessários ao acesso aos diversos esquemas 

de financiamento existentes, elaborando projectos de candidatura. 

─ Verificar a possibilidade e a necessidade de implementação de novas valências ou novas formas de 

prestação do serviço, nos estabelecimentos ou serviços de apoio social. 
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 Para aceder aos dez tópicos estabelecidos pelo IQF (2005) para este perfil profissional específico 

ver Anexo II. 
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─ Promover parcerias com outras entidades das comunidades e territórios nos quais a entidade actua.  

─ Pesquisar, identificar e definir regras e normas de funcionamento. 

─ Desenvolver, definir e aplicar instrumentos de apoio necessários ao funcionamento.  

─ Aplicar instrumentos de gestão.  

─ Verificar quais os custos das valências. 

(…)” 

 

Para além deste estudo realizado pelo IQF (2005) não podemos deixar de 

referir o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo “Projecto C3”, criado no 

início desta década passada (e financiado pelo Programa Equal).  

 

 

 

Quadro I.5.3 – Projecto C3 – Funções do Director Técnico 

 “─ Assegura e promove a colaboração com os Serviços Sociais de outras instituições ou 

entidades; 

─ Colabora na determinação da política da instituição, nomeadamente na elaboração de 

instrumentos de gestão;  

─ Colabora na fixação da política financeira e exerce a verificação dos custos;  

─ Coordena a estrutura administrativa que permita explorar e dirigir a instituição de maneira 

eficaz;  

─ Estuda e define normas gerais e regras de actuação do serviço social das instituições e 

concede instrumentos de apoio técnico. 

─ Estuda, organiza e dirige as actividades da instituição;  

─ Orienta, dirige e fiscaliza a actividade da instituição segundo a legislação vigente e os 

planos estabelecidos, a política adoptada e as normas e regulamentos existentes;  

─ Participa nos processos de candidatura e de admissão de utentes na instituição; 

─ Coordena a gestão dos recursos humanos;  

─ Dirige os serviços, assumindo a responsabilidade pela sua organização, planificação, 

execução, controlo e avaliação; 

─ Planeia a aquisição e utilização mais conveniente da mão-de-obra, equipamento, materiais, 

instalações e capitais;  

─ Procede à análise de problemas sociais directamente relacionados com os serviços das 

instituições.” 

Fonte: Projecto C3 
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Apesar de se tratar de um projecto de iniciativa privada (também ele inscrito 

no terceiro sector de actividade), conta, igualmente, no seu núcleo dinamizador com 

o apoio de outras entidades e possuindo enquanto associadas instituições do terceiro 

sector e/ou que procuram os seus serviços. Do trabalho que tem vindo a 

desenvolver com instituições de solidariedade social, de natureza diversas 

(associativa, fundacional, etc.) e vocacionadas para áreas de actuação diversificadas 

(como seja: a formação profissional, a deficiência, o desenvolvimento local, a 

terceira idade), o Projecto C3, identificou doze funções inerentes ao cargo de 

Director Técnico (ver Quadro I.5.3). 

A literatura por nós analisada neste capítulo, resulta, nos dois primeiros casos 

– respectivamente ENSP (2000) e Wimpfheimer (2008) –, de reflexões académico-

científicas realizadas, essencialmente, por académicos com larga experiência no 

domínio da formação e da qualificação de nível superior, as quais se converteram 

em propostas formativas hoje creditadas e abalizadas nos respectivos países (França 

e EUA), destinadas a um colectivo profissional (os responsáveis da condução e 

gestão de instituições e equipamentos de serviços sociais). No terceiro caso, o livro 

de Kirchner (1997), resulta da vasta experiência da autora enquanto profissional 

responsável por projectos, equipas e instituições e das responsabilidades políticas 

assumidas no seu país (a Argentina); sempre nos domínios da acção social, família 

e comunidade.  

O estudo nacional de maior vulto aqui apresentado (IQF, 2005), representa 

uma análise efectuada por um organismo público, realizado a partir da análise e 

sistematização de evidências empíricas, mas cujo mote advem sobretudo da 

evolução e transformação dos cenários laborais e dos perfis profissionais e não da 

particular importância da componente formativa (como se verifica nos dois 

primeiros casos), ou da fundamentação das competências requeridas – e que aqui 

tentámos explicitar. 
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Assim, dos estudos analisados constatamos que nenhum deles teve por 

objectivo conhecer a percepção que os próprios profissionais, enquanto 

responsáveis pela condução e gestão social das instituições particulares de 

solidariedade social, têm acerca do domínio de competências que as funções 

exigidas para o cargo de Director Técnico implicam. Este é, assim, o propósito da 

construção do questionário por nós criado e utilizado, enquanto instrumento de 

recolha de dados, para o estudo agora apresentado. 

 

5.4.1 – RS para a terceira idade e enquadramento legal do DT 

 

Ainda que o propósito deste estudo não seja realizar uma análise exaustiva da 

legislação nacional, e das referências nela existentes relativas ao cargo de 

Director(a) Técnico(a) (do seu papel, competências e funções), tomámos como 

opção e a título meramente ilustrativo, proceder a um levantamento e análise (não 

exaustiva) do enquadramento legal inerente e uma das áreas onde (fruto do 

surgimento de novas instituições e/ou do alargamento do número de respostas 

sociais em consequência da própria configuração demográfica) os serviços de 

proximidade mais têm aumentado: a área dos idosos. 

Antes de nos debruçarmos sobre os dispositivos legais propriamente ditos, 

damos conta das diferentes tipologias de respostas sociais existentes, destinadas 

vocacionadas para população idosa, apresentamos quais os seus objectivos, 

destinatários e características essenciais dessas respostas (ver Quadro 1.5.4), 

tomando, entre outras fontes
99

, como referência o Despacho, de 2006, do então 

Secretário de Estado da Segurança Social. 

                                                      

99
 O Quadro I.5.4 foi elaborado a partir das seguintes fontes: – Despacho do Senhor Secretário de 

Estado da Segurança Social, de 2006.01.19 Resposta Sociais: Nomenclaturas e Conceitos. 

Disponível em: http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj21 (acedido em 19/3/09); Guia 

Prático – Respostas Sociais – População Adulta – Pessoas Idosas, da ISS, IP. (2009); CNIS– 

http://novo.cnis.pt/index.php?ToDo=read_page_2&what=314. 

http://www.cartasocial.pt/conceitos.php?img=0#cj21
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Quadro I.5.4 – Tipologias de Respostas Sociais, dirigidas à população idosa 

Tipologias Objectivos Destinatários Características 

Serviço de 

apoio 

domiciliário 

• Melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e famílias; 

• Garantir cuidados físicos e apoio 

psicológico e social; 

• Ajudar nas tarefas básicas do dia-

a-dia (fazer compras, limpar a casa, 

cozinhar as refeições e tratar da 

roupa); 

• Incentivar as relações familiares; 

• Assegurar o acesso a cuidados de 

saúde; 

• Evitar ou adiar ao máximo o 

internamento em instituições; 

• Prevenir situações de 

dependência, promover a 

autonomia 

Serviço prioritário 

para pessoas 

idosas, pessoas 

com deficiência, 

pessoas em 

situação de 

dependência 

RS desenvolvida a partir de 

um equipamento, que 

consiste na prestação de 

cuidados individualizados e 

personalizados no domicílio a 

indivíduos e famílias quando, 

por motivo de doença, 

deficiência ou outro 

impedimento, não possam 

assegurar temporária ou 

permanentemente, a 

satisfação das necessidades 

básicas e/ou as actividades da 

vida diária 

Centro de 

convívio 

• Prevenir a solidão e o isolamento; 

• Incentivar a participação e incluir 

os idosos na vida social local; 

• Promover as relações pessoais e 

entre as gerações; 

• Evitar ou adiar ao máximo o 

internamento em instituições 

Pessoas idosas a 

partir dos 65 anos, 

residentes naquela 

área 

RS desenvolvida em 

equipamento, de apoio a 

actividades sócio-recreativas 

e culturais, organizadas e 

dinamizadas com 

participação activa das 

pessoas idosas de uma 

comunidade. 

 

Centro de dia 

• Atender às necessidades dos 

utentes; 

• Estabilizar ou retardar as 

consequências desagradáveis do 

envelhecimento; 

• Prestar apoio psicológico e social; 

• Promover as relações pessoais e 

entre as gerações; 

• Permitir que a pessoa idosa 

continue a viver na sua casa e no 

seu bairro; 

• Evitar ou adiar ao máximo o 

internamento em instituições; 

• Prevenir situações de dependência 

e promover a autonomia.  

Todos os idosos 

que precisem dos 

serviços prestados 

pelo CD, com 

prioridade para 

pessoas a partir 

dos 65 anos. 

 

RS desenvolvida em 

equipamento, que consiste na 

prestação de um conjunto de 

serviços que contribuem para 

a manutenção das pessoas 

idosas no seu meio sócio-

familiar. 

Centro de noite 

• Acolher pessoas idosas 

autónomas durante a noite; 

• Oferecer bem-estar e segurança; 

• Permitir que a pessoa idosa 

continue a viver na sua casa e no 

seu bairro; 

• Evitar ou adiar ao máximo o 

internamento em instituições. 

Pessoas com 

autonomia, a 

partir dos 65 anos. 

Em casos 

excepcionais, 

pessoas com 

menos 

de 65 anos (a 

considerar caso a 

caso). 

RS desenvolvida em 

equipamento, que consiste na 

prestação de um conjunto de 

serviços que contribuem para 

a manutenção das pessoas 

idosas no seu meio sócio-

familiar. 
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Acolhimento 

familiar para 

pessoas idosas 

• Alojar pessoas idosas (no máximo 

de três), que sejam dependentes ou 

tenham perdido a autonomia, que 

vivam isoladas e sem apoio social e 

familiar, e/ou estejam em situação 

de insegurança; 

• Garantir à pessoa acolhida um 

ambiente familiar e afectivo 

apropriado, que satisfaça as suas 

necessidades básicas, respeitando a 

sua identidade, personalidade e 

privacidade; 

• Evitar ou adiar ao máximo o 

internamento em instituições. 

 

Pessoas a partir 

dos 60 anos. 

 

RS que consiste em integrar, 

temporária ou 

permanentemente, em 

famílias consideradas 

idóneas, pessoas idosas 

quando, por ausência ou falta 

de condições de familiares 

e/ou inexistência ou 

insuficiência de respostas 

sociais, não possam 

permanecer no seu domicílio. 

 

Residência 

• Dar alojamento temporário ou 

permanente; 

• Garantir às pessoas idosas uma 

vida confortável num ambiente 

calmo e humanizado; 

• Prestar serviços adequados às 

necessidades das pessoas idosas; 

• Estabilizar ou retardar as 

consequências desagradáveis do 

envelhecimento; 

• Preservar e incentivar as relações 

familiares. 

Pessoas a partir 

dos 65 anos. Em 

casos 

excepcionais, 

pessoas com 

menos de 65 anos 

(a considerar caso 

a caso). 

 

RS desenvolvida em 

equipamento, constituída por 

um conjunto de apartamentos 

com espaços e/ou serviços de 

utilização comum, para 

pessoas idosas, ou outras, 

com autonomia total ou 

parcial 

Lar de idosos 

• Acolher pessoas idosas cuja 

situação social, familiar, económica 

e /ou de saúde não lhes permita 

viver em casa; 

• Prestar os cuidados adequados à 

satisfação das necessidades dos 

utentes, tendo em vista a 

manutenção da sua autonomia e 

independência; 

• Proporcionar alojamento 

temporário como forma de apoio à 

família; 

• Preservar e incentivar as relações 

familiares; 

• Encaminhar as pessoas idosas 

para soluções adequadas à sua 

situação. 

Pessoas a partir 

dos 65 anos. Em 

casos 

excepcionais, 

pessoas com 

menos de 65 anos 

(a considerar caso 

a caso). 

 

RS desenvolvida em 

equipamento, destinada ao 

alojamento colectivo, de 

utilização temporária ou 

permanente, para pessoas 

idosas ou outras em situação 

de maior risco de perda de 

independência e/ou de 

autonomia. 

Centro de 

férias e lazer100 

• Proporcionar aos utentes estadias 

fora da sua rotina e contactos com 

pessoas e espaços diferentes; 

• Estimular o espírito de inter-

ajuda; 

• Estimular a criatividade e o 

espírito de iniciativa 

Pessoas de todas 

as idades. 

 

São centros onde as pessoas 

idosas e as suas famílias 

podem passar algum tempo e 

quebrar a rotina. Estas 

estadias são essenciais para o 

equilíbrio físico, psicológico 

e social dos utentes. 

 

 

                                                      

100
 Embora os destinatários sejam “pessoas de todas as idades” incluímos nas RS vocacionadas para 

esta população-alvo o Centro de Férias e Lazer, em virtude de um dos organismos o referenciar 

enquanto tal: “centros onde as pessoas idosas e as suas famílias”. 
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Assim, no plano legal, e tendo por referência a legislação mais recente
101

, que 

enquadra as respostas sociais vocacionadas para os idosos, em estabelecimentos de 

serviço de ação social, detectámos que a referência à direcção técnica aparece 

referenciada na legislação que se segue e, como poderemos ver a vários propósitos.  

Assim, no Decreto-Lei n.º 133-A/97 que estabelece o regime de 

licenciamento e fiscalização dos estabelecimentos e serviços de apoio social do 

âmbito da segurança social, poderemos encontrar a referência à direcção técnica 

dos referidos estabelecimentos nos artigos 15º(g); 26º( c) e 41º-2. Assim: 

Artº 15 – “g) Documento comprovativo das habilitações profissionais do director 

técnico.” 

Artº 26 “c) Nome do director técnico do estabelecimento;”  

Artº 41 “2 — A avaliação das condições de organização e funcionamento dos 

estabelecimentos, que poderá ser feita com o respectivo director técnico, deverá 

ser objecto de relatório do centro regional, de que será dado conhecimento à 

entidade proprietária ou titular do estabelecimento no prazo de 30 dias após a 

conclusão da avaliação”. 

O Despacho Normativo nº 12/98, de 25 de Fevereiro, estabelece as normas 

reguladoras das condições de instalação e funcionamento dos lares para idosos, e 

estipula na Norma XI, respeitante à direcção técnica o seguinte: 

“1 — A direcção técnica do lar deve ser assegurada por um elemento com 

formação técnica e académica adequada, de preferência na área das ciências 

sociais e humanas. 

2 — Ao director compete, em geral, dirigir o estabelecimento, assumindo a 

responsabilidade pela programação de actividades e a coordenação e supervisão 

de todo o pessoal, atendendo à necessidade de estabelecer o modelo de gestão 

técnica adequada ao bom funcionamento do estabelecimento, e em especial: 

                                                      

101
 Ver Apêndice II – Legislação em vigor, segundo a resposta social. 
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a) Promover reuniões técnicas com o pessoal; 

b) Promover reuniões com os utentes, nomeadamente para a preparação das 

actividades a desenvolver; 

c) Sensibilizar o pessoal face à problemática da pessoa idosa; 

d) Planificar e coordenar as actividades sociais, culturais, recreativas e 

ocupacionais dos idosos. 

3 — As funções do director técnico podem ser exercidas a meio tempo, quando a 

capacidade do estabelecimento for inferior a 30 utentes. 

4 — Quando a capacidade dos lares for inferior a 15 utentes, o director técnico 

poderá ter um horário semanal variável, mas deve assegurar, no mínimo, uma 

permanência diária de três horas no estabelecimento.” 

O Despacho Normativo nº 62/99, de 12 de Novembro, estabelece as normas 

reguladoras das condições de implantação, localização instalação e funcionamento 

do apoio domiciliário e estipula, na sua “Norma X – Direcção técnica” que: 

“1 — A direcção técnica do SAD deve ser assegurada por um elemento com 

formação técnica e académica correspondente a bacharelato ou licenciatura no 

âmbito das ciências sociais e humanas ou ciências da saúde. 

2 — Ao director técnico compete, designadamente: 

a) Dirigir o serviço, assumindo a responsabilidade pela sua organização, 

planificação, execução, controlo e avaliação; 

b) Assegurar o recrutamento de profissionais com formação/qualificação 

adequada à prestação dos serviços propostos; 

c) Assegurar a coordenação das equipas prestadoras de cuidados; 

d) Garantir a qualidade técnica do diagnóstico de cada situação e da elaboração 

do respectivo plano de cuidados; 

e) Garantir a supervisão do pessoal do SAD; 

f) Proporcionar o enquadramento técnico para avaliação da evolução de cada 

situação, em função do plano de cuidados definido; 
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g) Sensibilizar o pessoal face às problemáticas dos utentes. 

O Decreto-Lei nº 64/2007, de 14 de Março, reporta-se ao regime de 

licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos de 

apoio social, no qual encontramos as seguintes referências: 

Capítulo III – Licenciamento da Actividade – Artigo 15º – Requerimento: – 

2– Do Requerimento deve constar: (…) d) A identificação da direcção técnica; 

Capítulo IV – Das obrigações das entidades gestoras – Artigo 27º – Afixação 

de Documentos – c) O nome do director técnico;  

Capítulo V – Avaliação e fiscalização – Artigo 31º – Avaliação e vistorias 

técnicas – 2 – As acções referidas no número anterior devem ser acompanhadas 

pelo director técnico do estabelecimento e concretizam-se, nomeadamente, através 

da realização de, pelo menos, uma vistoria de dois em dois anos. 

O requerimento cuja designação é Mod AS 61/2009-DGSS, trata-se de um 

formulário respeitante ao regime de instalação e funcionamento de estabelecimento 

de apoio social, e apenas solicita no campo 4 a“Identificação do responsável pela 

direcção técnica” – sendo as informações solicitadas as seguintes: “Nome 

Completo”; “Habilitações Literárias”, “Número de Identificação da Segurança 

Social”; “Número de Identificação Fiscal”; “Código Repartição das Finanças”; 

“Morada”, “Código Postal” e “Localidade”. 

 

Embora possamos constatar a alusão ao cargo – Director Técnico /Direcção 

Técnica – verificamos, que os documentos vão pouco para além da sua 

identificação e qualificações e, apenas dois deles (Despacho Normativo nº 12/98 e 

Despacho Normativo nº 62/99) avançam para a determinação das incumbências do 

titular do cargo de director técnico, encontrando-se as mesmas definidas em quatro 

alíneas no primeiro normativo e em sete, no segundo. 

Assim, no caso português e ao contrário do que se verifica noutros países 

(caso da França e dos EUA), verifica-se por um lado a falta de especificação de 
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quer das funções quer das competências exigidas para o exercício cargo e por outro, 

alguma falta de substância no teor dos dispositivos legais existentes e por nós 

referenciados quando se analisa o seu conteúdo no que respeita às funções e 

competências do Director Técnico de estabelecimento de prestação de serviço de 

acção social, que possuam respostas sociais dirigidas, particularmente, à população 

idosa.  

 

5.4.2. – Direcção técnica – funções, acções e competências 

 

Em face do exposto nos pontos anteriores e da proposta em realizar uma 

pesquisa que concorresse para o (i) aprofundamento e a consecução do perfil de 

competências (funcionais) dos profissionais que exercem a função de Directores 

Técnicos e, simultaneamente, levar a cabo um (ii) estudo empírico que nos permita 

colher a percepção destes profissionais acerca do domínio de competências 

inerentes ao cargo.  

A perspectiva teórica da administração e da gerência de instituições e 

equipamentos que prestam serviços de acção social, tem que abordar o papel desses 

gestores de serviços sociais em múltiplas frentes: (i) na comunidade; (ii) na(s) 

política(s) que influenciam o desempenho dessas organizações e (iii) nas mudanças 

ambientais que afectam a população por elas servida e, em benefício dos 

clientes/utentes, (iv) manter e promover o relacionamento recíproco de grupos 

(internos e externos) de apoio e interesse. Estas funções administração e de gestão 

são importantes para a Direcção Técnica e, tal como outras, segundo Wuenschel 

(2006, p. 16), são exclusivas do gerente de organizações que prestam serviços 

sociais
102

. 

                                                      

102
 As quais segundo Wuenschel (2006, p. 16), não podem ser abordadas nas escolas de 

administração e administração pública de forma tão eficaz como nas escolas de trabalho social, 

onde têm as suas raízes. 
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Os estabelecimentos de prestação de serviços de acção social (entre as quais 

destacamos as instituições com estatuto de IPSS), tal como vimos anteriormente, 

são organizações que possuem características distintas das outras organizações. 

Nesta medida os seus responsáveis técnicos devem possuir competências que, 

segundo Wuenschel (2006, p. 13), são exclusivas do ambiente do serviço social.  

De salientar que algumas dessas características estão relacionadas com a 

inevitabilidade de defrontar difíceis escolhas morais, como sejam a necessidade de 

conciliação das expectativas dos componentes externos, da defesa de população 

estigmatizada, da colaboração com outros organismos e da confiança nos 

profissionais de acção directa (idem).  

Da pesquisa e análise efectuadas somos levados a concluir que o exercício do 

cargo do Director Técnico de uma instituição sem fins lucrativos, responsável pela 

prestação de serviços sociais, requer o cumprimento de funções e exigências 

profissionais repartidas por quatro áreas distintas: (a) participação na elaboração, na 

execução e na avaliação das políticas de intervenção e acção social; (b) definição e 

condução de um projecto ou serviço com propósito estratégico e operacional, (c) 

direcção e gestão dos recursos humanos e da comunicação, (d) gestão económica, 

financeira e logística – abarcando, cada uma delas, determinadas acções para as 

quais se exigem competências adequadas.  

Em resultado da reflexão decorrente das análises levadas a cabo, 

consideramos que são várias as acções a desenvolver, para cada área de actuação, 

tal como as competências as considerar: 

 

a) Participação na elaboração, na execução e avaliação das políticas 

intervenção e acção social. 

Acções a desenvolver: 

─ Identificação dos dispositivos/preceitos institucionais e dos actores no 

terreno/ em presença. 
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─ Identificação de uma problemática social ou de saúde pública no terreno e 

realização do diagnóstico. 

─ Proposta e argumentação de estratégias de acção e de cenários prospectivos 

a partir do seu campo de intervenção. 

─ Condução da estratégia de comunicação externa. 

─ Iniciar e desenvolver partenariados e trabalho e/ou intervenção em rede. 

─ Pôr em prática uma vigilância dirigida às necessidades sociais emergentes. 

Competências a considerar: análise dos recursos e das redes de actores e aplicar 

uma inspecção técnica a uma problemática social, relativa a uma determinada 

população-alvo e/ou a um dado território.  

 

b) Definição e condução de um projecto ou serviço com propósito estratégico 

e operacional. 

Acções a desenvolver: 

─ Identificar as missões, atribuições e responsabilidades do director e do 

responsável moral. 

─ Identificar as necessidades e as solicitações dos utentes e pôr em prática 

respostas adequadas. 

─ Definir uma estratégia, elaborar e por em prática um projecto institucional 

ou um serviço. 

─ Avaliar o projecto da instituição ou do serviço. 

─ Promover e garantir a expressão dos utentes e o exercício efectivo dos seus 

direitos. 

─ Promover uma política de boas práticas. 

Competências a considerar: elaboração do projecto da instituição de acordo com o 

projecto institucional, as necessidades e expectativas dos utentes; organização da 

estratégia de comunicação externa; propor e organizar partenariados; dirigir o 

projecto da instituição / serviço e garantia da sua execução; garantir o exercício dos 
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direitos e liberdades dos utentes; apreciação das perdas e dos ganhos de um 

projecto no que respeita à gestão do risco e da responsabilidade; avaliação do 

projecto do estabelecimento /serviço e desenvolvimento da qualidade das 

prestações e serviços. 

c)_Direcção, gestão dos recursos humanos e comunicação. 

Acções a desenvolver: 

─ Conduzir a gestão administrativa dos colaboradores. 

─ Organizar e dirigir equipas multi-profissionais. 

─ Assegurar a gestão previsível dos cargos e das competências. 

─ Optimizar a organização do trabalho. 

─ Mobilizar os colaboradores e os intervenientes. 

─ Definir e conduzir a comunicação interna e assegurar a circulação da 

informação. 

─ Gerir as instâncias representativas. 

─ Desenvolver e criar as matrizes do sistema de comunicação/informação. 

Competências a considerar: direcção e condução da gestão de recursos humanos; 

conceber e acompanhar a gestão da previsão de empregos e respectivas 

competências; assegurar a direcção dos recursos humanos; elaborar e implementar 

uma política de comunicação interna.  

 

d) Gestão económica, financeira e logística. 

Acções a desenvolver: 

─ Estabelecer e negociar o orçamento e planificar a sua execução. 

─ Estabelecer os planos plurianuais de financiamento. 

─ Dirigir a gestão económica e financeira. 

─ Definir uma política de investimento e de seguimento dos trabalhos. 

─ Definir uma política de prevenção de riscos. 
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Competências a considerar: garantir a elaboração e execução do orçamento da 

instituição / serviço; planear e dirigir a gestão orçamental e financeira; assegurar a 

gestão logística e imobiliária; assegurar uma política de prevenção e de gestão dos 

riscos. 

 

Assim, as duas primeiras áreas de actuação integram as acções tidas como 

prioritárias e características de uma visão anglo-saxónica da administração social, 

já as duas últimas evidenciam, sobretudo, a sua vertente gestionária, cujas ações são 

típicas de uma visão mais coindizente com a perspectiva dos autores americanos. 

 De acordo com o explicitado consideramos cumprido o primeiro grande 

objectivo proposto: contribuir para o aprofundamento do perfil de competências 

(funcionais) dos profissionais, que exercem a função de Director(a) Técnico(a). Na 

segunda parte deste estudo, dispomo-nos a cumprir o segundo grande objectivo, 

apresentado de seguida todos os componentes metodológicos do estudo realizado, 

os resultados e as conclusões alcançadas, através do estudo empírico, e que nos 

permitiu conhecer a percepção, daqueles directores técnicos de estabelecimentos de 

serviço de acção social, acerca do domínio das competências inerentes ao cargo que 

desempenham. 
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Capítulo 1 

Requisitos epistemológicos e metodologia 

1.1-Objectivos e Desenho do Estudo  

 

Para a realização do presente estudo, cujo objectivo é analisar e explorar 

relações/diferenças entre os factores socioprofissionais, institucionais e de 

percepção de competências dos directores técnicos de equipamentos de prestação 

de serviços de acção social, com respostas sociais vocacionadas para a terceira 

idade, na região centro, contámos com os diversos contributos teóricos e 

normativos consultados e analisados, a partir dos quais foi elaborado o desenho do 

estudo. 

Com base na exploração e reflexão realizadas e no amadurecimento teórico 

(ver parte I) foi possível: (a) identificar os domínios de competências, 

correspondentes às áreas funcionais e (b) especificar as competências exigidas, 

para o desempenho do cargo de Director Técnico e (c) criar um Questionário 

(instrumento de recolha de dados) que nos permitisse obter dos Directores 
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Técnicos a percepção das competências inerentes ao cargo bem como o grau em 

que o fazem. 

 

Objectivos Específicos 

 

1. Relacionar as variáveis demográficas com as percepções de competências. 

2. Identificar e relacionar o nível de formação académica com as percepções 

de competências. 

3. Identificar e relacionar a experiência profissional com as percepções de 

competências. 

4. Identificar e relacionar a necessidade de formação complementar com as 

percepções de competências. 

5. Identificar e relacionar as responsabilidades dos directores técnicos com as 

percepções de competências. 

6. Identificar e relacionar o tipo de relação laboral/contratual com as 

percepções de competências. 

7. Identificar e relacionar as características do contexto institucional com as 

percepções de competências. 

 

Quanto às opções metodológicas (ver Figura II.1.1), estas recaem sobre uma 

pesquisa de natureza quantitativa, o que requereu a criação e a elaboração de um 

instrumento de recolha de dados (ver Apêndice I), que nos permitiu desenvolver 

todo o trabalho de recolha de dados. O instrumento em causa (cujo processo de 

criação se dará conta mais adiante) conta com três partes distintas: (i) uma 

destinada à caracterização socioprofissional do inquirido (parte I), outra (ii) relativa 

à caracterização da instituição (parte II) e uma última (iii) respeitante aos 

indicadores construídos especificamente para avaliar a percepção das competências 

(QPCDT – Simões, 2011), exigidas para a direcção técnica de estabelecimentos de 

prestação de serviço de acção social. 
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Figura II.1.1 – Considerações metodológicas do estudo 

 

 

Desenho do estudo 

 

O estudo empírico por nós desenvolvido parte do nosso interesse em 

conhecer qual o perfil dos responsáveis técnicos de equipamentos de prestação de 

serviço de acção social e da nossa interrogação / interpelação relativamente à 

percepção (do domínio) de competências que esses profissionais têm do seu próprio 

desempenho. 

No presente estudo partimos da ideia de que a percepção das competências 

necessárias ao desempenho profissional se encontra relacionada quer (i) pelas 

competências adquiridas por via da formação académica e da experiência 

• Pesquisa Quantitativa com recurso a um censo regional 

• Recurso a um questionário estruturado, de auto-
preenchimento on-line. 

Metodologia 

• Directores  Técnicos de entidades prestadoras de serviços 
de acção social, localizadas na Região Centro de 
Portugal, com respostas sociais vocacionadas para a TI 

Público-Alvo 

• Abrangência Regional (Região Centro alargada - 100 
municípios) 

Área 

• Junho a Agosto de 2011 Trabalho de Campo 

• Âmbito geográfico (Região Centro alargada) 

• Integrar a base de dados oficial "Carta Social" (ISS, IP) 

• Exercer o cargo de Director/a Técnico/a 

• Ter na sua alçada respostas sociais vocacionadas para a 
Terceira Idade 

Critérios seguidos para a 
determinação do público-alvo 

• 1079 instituições (1 questionário por instituição)  Total de Questionários enviados 
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profissional, quer (ii) por condicionantes externas ao indivíduo e que se relacionam 

com o contexto institucional e a envolvente organizacional (Figura II.1.2). Assim, 

considera-se que os indivíduos percepcionam o seu desempenho profissional a 

partir de variáveis de natureza socioprofissional e variáveis de carácter 

institucional ou organizacional. 

 

 

• Pessoais

• Profissionais 

• Experiência profissional 
anterior

Competências

• Exigências

• Funções

Cargo: 

Director(a) Técnico(a)
• Domínio de Competências para 

o desempenho do cargo

• (4 domínios:

• DC1; DC2; DC3; DC4)

Auto-

-Percepção

DC1: Elaboração e condução estratégica do projecto institucional

DC2: Direcção e gestão dos recursos humanos.

DC3: Gestão económica, financeira e logística

DC4 : Vistoria e avaliação da intervenção social

Características da Instituição

Respostas Sociais Existentes

 

 

Figura II.1.2 – Desenho do estudo 

 

As variáveis de natureza socioprofissional foram subdivididas em três sub-

grupos (a) as demográficas (como sejam a idade, o sexo); (b) as que dizem respeito 

à formação dos inquiridos – tendo, para o efeito, sido colocadas questões relativas à 

sua formação académica (licenciatura; ano de conclusão da mesma; outras 

formações académicas), à sua necessidade de formação complementar e (c) as 

variáveis inerentes ao exercício profissional (tipo de contrato; regime de duração 

do tempo de trabalho; categoria profissional; responsabilidades ao nível das 
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respostas sociais e dos recursos humanos; experiência nas funções inerentes ao 

cargo). 

Procurou-se, ainda, obter informação (válida e pertinente) relativa ao contexto 

institucional / organizacional do exercício profissional. As variáveis inscritas neste 

segundo grande grupo dizem respeito às características da instituição (natureza 

jurídica; ano de criação; relação com o ISS, IP; a sua envergadura – tendo neste 

particular sido formulada a questão “Número total de colaboradores remunerados”) 

e ao número e tipologia de RS existentes (CC; CD; SAD; L;…) – ver Figura II.1. 

 

 

 

 

 

Figura II.1.3 – Modelo analítico do estudo 
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1.2 – Hipóteses 

 

Hipótese Geral 

A percepção de competências dos directores técnicos de equipamentos de 

prestação de serviço de ação social, com respostas sociais vocacionadas para a 

terceira idade, localizadas na região centro relaciona-se com / difere consoante os 

factores socioprofissionais e os institucionais. 

 

Hipóteses Operacionais 

 

H1 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados difere 

consoante as características sociodemográficas. 

H1.1 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

difere consoante as classes etárias. 

H1.2 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

difere consoante osexo. 

 

H2 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante o nível de formação académica. 

H2.1. – A percepção de competências nos quatro domínios 

apresentados (subescalas/áreas) difere consoante a licenciatura. 

H2.2. – A percepção de competências nos quatro domínios 

apresentados (subescalas/áreas) difere consoante formações 

complementares. 

 

H3 – A experiência profissional (número de anos no cargo) correlaciona-se 

positivamente com determinados domínios de percepção de competências. 
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H3.1 – A experiência profissional mensurada através do número de 

anos no cargo de DT na instituição correlaciona-se positivamente com 

determinados domínios de percepção de competências. 

H3.2 – A experiência profissional mensurada através do total de anos 

no cargo de DT correlaciona-se positivamente com determinados 

domínios de percepção de competências. 

 

H4 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a necessidade de formação complementar. 

H4.1 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante o nº de áreas identificadas; 

H4.2 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a necessidade de formação 

complementar na área EEA_PIAS_F1; 

H4.3 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a necessidade de formação 

complementar na área DCEO_F2; 

H4.4 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a necessidade de formação na área 

DGRHC_F3; 

H4.5 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a necessidade de formação 

complementar na área GEFL_F4); 

 

H5 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante as responsabilidades assumidas. 

H5.1 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante o nº de respostas sociais_TI a cargo; 
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H5.2 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante o nº de colaboradores remunerados 

a cargo; 

H5.3 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante o nº de quadros superiores que 

dirige. 

 

H6 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a situação laboral.  

H6.1 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a tipologia do contrato de trabalho.  

H6.2 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a duração do tempo de trabalho.  

H6.3 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a categoria profissional.  

 

H7 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante as características do contexto institucional. 

H7.1 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a natureza jurídica da instituição; 

H7.2 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante o estatuto de IPSS; 

H7.3 – A percepção de competências nos quatro domínios apresentados 

(subescalas/áreas) difere consoante a envergadura da instituição.  
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1.3 – Universo populacional e amostra 

 

A população abrangida pelo estudo é constituída por profissionais com 

formação superior que exercem funções de Direcção Técnica num equipamento / 

estabelecimento com pelo menos uma das seguintes RS vocacionadas para a idade 

avançada: Centro de Dia (CD); Lar de Idosos (LI); Lar de Grandes Dependentes 

(LGD); Residência (R); Centro de Convívio (CC); Acolhimento Familiar (AF); 

Centro de Noite (CN); Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para 

Idosos (CATEI) e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). 

Para o estudo em causa foram considerados como critérios de inclusão: 

– Exercício das funções de Direcção Técnica em estabelecimento com 

RS vocacionadas para a terceira idade; 

– Exercício das funções de Direcção Técnica em instituições localizadas 

num dos 100 municípios pertentes à Região Centro (alargada)
103

; 

– O inquirido ter sob sua responsabilidade pelo menos uma das 

seguintes respostas sociais: CC; CD; LI; LGD; R; AF; CN; CATEI, 

SAD. 

Para o estudo em causa foram considerados como critérios de exclusão: 

– Não possuir formação superior; 

– O não preenchimento de mais do que um dos campos obrigatórios; 

– Preenchimento do instrumento por outra via que não o formulário 

electrónico disponibilizado para o efeito
104

. 

                                                      

103
 A Região centro (alargada) corresponde a uma das divisões territoriais (NUTS – criadas pela 

Resolução do Conselho de Ministro nº 34/86 e ajustadas por várias vezes, desde essa data), 

utilizadas primordialmente para fins de natureza estatística, sendo delimitadas, sobretudo, em 

função dos perfis socioeconómicos das (sub)regiões. As NUTS representam, assim, as unidades 

territoriais nas quais se divide o território de Portugal e que contemplam três níveis distintos de 

desagregação do território (NUT I – 3 unidades territoriais; NUT II – 7 unidades territoriais; 

NUT III – 30 unidades territoriais). Assim, no NUT II, damos conta da Região Centro (alargada), 

constituída por 12 das sub-regiões (NUT III) as quais no seu conjunto congregam os 100 

municípios. 
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– Recepção do questionário fora do período destinado à recolha de 

dados (realização do pré-teste: 26 de Junho a 5 de Julho de 2011; 

versão definitiva: 12 de Julho a 24 de Agosto de 2011). 

 

 

O universo geral é constituído pelos directores técnicos de equipamentos 

sociais. A necessidade de operacionalização do estudo em causa leva-nos a 

determinar como universo de trabalho, todos os profissionais que exercem funções 

de direcção técnica de estabelecimentos com respostas sociais vocacionados para a 

terceira idade (CD; CC; CN; R; LI; LGD; SAD; AF; CATEI). Já o universo 

populacional seleccionado para a obtenção da informação são os profissionais a 

exercer funções de direcção técnica em estabelecimentos com RS vocacionadas 

para a terceira idade, localizadas geograficamente na Região Centro (alargada), de 

Portugal. Assim, os profissionais que integram a nossa amostra desempenhavam as 

funções de Director(a) Técnico(a), e encontravam-se no exercício das suas funções, 

em instituições com e sem fins lucrativos, durante o período destinado à recolha de 

dados (14 de Julho a 24 de Agosto de 2011). 

O processo de definição da amostra contou com os procedimentos de 

amostragem que se apresentam de seguida. Sendo o nosso universo populacional os 

directores técnicos de estabelecimentos, com RS vocacionados para a terceira 

idade, situados na Região Centro (alargada), num primeiro momento (e após a 

identificação dos 100 municípios envolvidos
105

), procedeu-se ao levantamento das 

instituições com pelo menos uma das RS dirigidas à população idosa. Este 

procedimento foi efectuado com recurso ao sítio electrónico oficial do Instituto de 

Solidariedade Social, Instituto Público (http://www.cartasocial.pt/index2.php), 

                                                                                                                                                    

104 Através do link: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNGcHpJSnhBUlNaeVQ0MmRRZFJIM3c6MQ. 

105 Ver Anexo III – Mapa da Região Centro (alargada) e Apêndice III – Região Centro (alargada) – 

listagem dos municípios ordenados alfabeticamente. 

http://www.cartasocial.pt/index2.php
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHNGcHpJSnhBUlNaeVQ0MmRRZFJIM3c6MQ
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onde se encontra disponível informação actualizada das instituições legalmente 

instituidas, tendo sido possível apurar quais a(s) resposta(s) social(ais) existentes 

em função da localização geográfica, previamente determinada.  

Assim no sítio oficial electrónico do ISS, IP, tornou-se possível seleccionar, 

separadamente, cada um dos 100 municípios e cada uma das RS pretendidas o que 

nos permitiu identificar quais as instituições que preenchiam os requisitos do nosso 

estudo (localização geográfica; tipologia de resposta social e obter o respectivo 

endereço electrónico indispensável para a administração do questionário). Do 

processo em causa resultou a obtenção de um total de 1079 endereços electrónicos 

institucionais
106

. 

 

1.4– O instrumento de recolha de dados 

 

O instrumento conta com três partes distintas: (i) uma destinada à 

caracterização socioprofissional do inquirido, outra (ii) relativa à caracterização da 

instituição e uma última (iii) respeitante às competências profissionais exigidas 

para a direcção técnica dos estabelecimentos de prestação de serviços de acção 

social (o QPCDT – ver Apêndice I). 

Deste modo o instrumento destinado à recolha de dados contém uma ficha de 

caracterização socioprofissional (Parte I); uma ficha de relativa às características do 

contexto laboral – a instituição (Parte II) e o QPCDT (Parte III). A acompanhar o 

instrumento foi enviada uma Carta de Apresentação do Estudo onde se 

especificava o enquadramento do estudo, os seus objectivos, a população alvo e o 

âmbito geográfico. A finalidade e a garantia de confidencialidade dos dados 

estavam igualmente particularizadas. 

 

                                                      

106
 Ver Apêndice IV – Listagem de endereços electrónicos utilizados. 
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Caracterização socioprofissional do(a) Director(a) Técnico(a) 

 

A ficha de caracterização socioprofissional do(a) Director(a) Técnico, 

corresponde à Parte I, é composta por 17 questões, destinadas a medir as variáveis 

sociodemográficas e profissionais. As questões aí presentes reportam-se aos 

seguintes aspectos / variáveis: 

– Caracterização sociodemográfica (idade; sexo; município onde exerce a 

actividade laboral); 

– Formação académica e necessidade(s) formativa(s) complementar(es); 

– Vínculo laboral: tipo de contrato; regime de duração do trabalho; categoria 

profissional; 

– Experiência profissional: ano de ingresso na organização; ano em que 

assumiu o cargo de Director Técnico; Respostas Sociais pelas quais é 

responsável técnico (terceira idade e outras); número de colaboradores 

remunerados que dirige (quadros técnicos superiores e outros); número de 

anos a exercer funções de responsável técnico. 

 

Informações sobre o contexto laboral – a instituição 

 

A segunda parte do instrumento de recolha de dados (Parte II), destina-se a 

obter informações acerca das variáveis organizacionais e da instituição onde é 

exercida a actividade laboral e contém questões relativas a(o):  

– Ano da criação da instituição; 

– Natureza jurídica; 

– Respostas Sociais, vocacionadas para a terceira idade, existentes na 

instituição; 
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– Estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (ano e tipologia 

do acordo) 

– Número de colaboradores remunerados. 

 

1.4.1 – Criação do QPCDT 

 

O Questionário de Percepção de Competências dos Directores Técnicos 

(QPCDT), criado pelos responsáveis do presente estudo, foi elaborado a partir do 

levantamento das funções e acções exigidas ao exercício do cargo e da recolha e 

estudo da produção académica e científica, nacional e estrangeira, atinente ao perfil 

e às competências tidas como necessárias para o desempenho do cargo de director 

técnico de estabelecimento / equipamento de prestação de serviço de acção 

social
107

. Do trabalho efectuado resultou a criação de indicadores capazes de 

traduzir as competências profissionais (funcionais) exigidas ao desempenho do 

cargo em apreço. Os indicadores então criados foram os seguintes: 

1) Elaboração do projecto da instituição / serviço de acordo com o projecto da 

pessoa moral e as necessidades e expectativas dos utentes. 

2) Organização da estratégia de comunicação externa.  

3) Iniciação e organização de partenariados.  

4) Dirigir e pôr em marcha o projecto da instituição / serviço e garantir a sua 

execução.  

5) Garantir o exercício dos direitos e liberdades dos utentes. 

6) Apreciar as perdas e os ganhos de um projecto no que diz respeito à gestão 

do risco e de responsabilidade. 

7) Avaliar o projecto do estabelecimento / serviço e desenvolver a qualidade 

das prestações. 

                                                      

107 Cfr. Capítulos 4 e 5 (Parte I). 
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8) Dirigir e conduzir a gestão administrativa de recursos humanos. 

9) Conceber e acompanhar a gestão da previsão de empregos e de 

competências.  

10) Assegurar a direcção dos recursos humanos.  

11) Elaborar e decidir uma política de comunicação interna.  

12) Elaborar e executar o orçamento do estabelecimento / serviço. 

13) Planificar e dirigir a gestão orçamental e financeira plurianual. 

14) Assegurar a gestão logística e imobiliária. 

15) Assegurar uma política de prevenção e de gestão dos riscos. 

16) Análise dos recursos e das redes de actores.  

17) Aplicação uma vistoria técnica a uma problemática social, adaptada a uma 

categoria populacional e/ou a um território.  

 

A análise e a reflexão em torno dos 17 indicadores, acima enunciados, 

permitiram o seu agrupamento em quatro áreas (domínios) de competências, a 

saber: 

– A elaboração e a condução estratégica de um projecto institucional ou de um 

serviço (a qual passaremos a designar por DC 1 – ECE_PI);  

– A direcção e gestão dos recursos humanos (a qual passaremos a designar por 

DC 2 – DGRH);  

– A gestão económica, financeira e logística da instituição ou serviço (a qual 

passaremos a designar por DC 3 – GEFL);  

– A vistoria e avaliação da intervenção social num dado território (a qual 

passaremos a designar por DC 4 – VAIS).  
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1.4.2– O QPCDT (Simões, D. 2011) 

 

A identificação dos quatro domínios de competências (ECE_PI; DGRH; 

GEFL e VAIS), resultantes da reflexão e análise dos 17 indicadores, levou-nos à 

elaboração de um conjunto de afirmações (itens), produzidas com o propósito de 

operacionalizar os indicadores acima transcritos, e das quais resulta a criação de 

um questionário, composto por 71 itens (o QPCDT – Simões, D. 2011 – adiante 

apresentado), destinado a avaliar a percepção do domínio das competências dos 

Directores Técnicos, enquanto responsáveis por estabelecimentos de prestação de 

serviço de acção social.  

Na elaboração dos itens, procurámos que os mesmos respeitassem o critério 

da obejctividade e, que quanto ao seu formato, permitissem uma resposta restrita, 

de escolha é múltipla (com cinco respostas alternativas), por forma possibilitar uma 

rápida aplicação e pontuação.  

As quatro áreas ou domínios de competências, referentes ao cargo de 

Director(a) Técnico(a), agora apresentadas, com especificação dos itens por 

indicador são as seguintes: 

– Elaboração e condução estratégica de um projecto institucional ou serviço 

(ECE_PI), respeitante aos indicadores 1); 2); 3); 4; 5); 6) e 7), compreende os 

primeiros 24 itens do questionário (ver Quadro II.1.1). 

– Direcção e gestão dos recursos humanos (DGRH), resulta da associação dos 

indicadores 8); 9); 10) e 11) e abarca os itens 25 a 44 do questionário (ver 

Quadro II.1.2).  

– Gestão económica, financeira e logística da instituição ou serviço (GEFL), 

integra os indicadores 12); 13); 14) e 15) e abrange os itens 45 a 62 do 

questionário (ver Quadro II.1.3).  
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– Vistoria e avaliação da intervenção social num dado território (VAIS), criada a 

partir dos indicadores 16) e 17) e compreende os 9 últimos itens do 

questionário (ver Quadro II.1.4). 

 

O QPCDT (correspondente à Parte III do instrumento), composto pelos 71 

itens respeitantes às quatro áreas ou domínios de competências identificadas, 

assume uma correspondência directa com as funções implicadas no exercício e 

desempenho profissional da direcção técnica, de estabelecimentos de prestação de 

serviço de acção social
108

 e, destina-se a avaliar o grau de competência, 

percepcionado pelos directores técnicos, nos quatro domínios ou áreas: – 

Elaboração e condução estratégica do projecto institucional ou serviço (ECE_PI); 

– Direcção e gestão dos recursos humanos (DGRH); – Gestão económica, 

financeira e logística (GEFL); – Vistoria e avaliação da intervenção social (VAIS). 

Quanto mais elevada for a pontuação obtida mais elevado é o grau de competência 

percepcionado. 

 

O QPCDT (Simões, 2011) permite obter resultados parcelares, 

correspondentes a cada um dos quatro domínios de competências separadamente 

(ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS), os quais, quando somados, fornecem uma 

notação/pontuação global relativa ao domínio de competência percepcionado pelo 

inquirido. 

  

                                                      

108
 Ver Parte I – 5.4.2 – Direcção técnica – funções, acções e competências. 
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Quadro II.1.1 

ECE_PI: indicadores e respectivos itens 

1) Elaborar o projecto da 

instituição / serviço de acordo 

com o projecto da pessoa moral 

e as necessidades e expectativas 

dos utentes. 

(Itens : 1 a 6) 

 

1. Estabelecer o diagnóstico das necessidades e das expectativas 

dos utentes. 

2. Identificar os valores, as orientações e os recursos dos 

profissionais de acção directa. 

3. Identificar as forças e as fraquezas que a estrutura da instituição 

/ serviço apresenta. 

4. Traduzir as políticas públicas no projecto da instituição ou 

serviço. 

5. Definir os meios, as modalidades e as etapas para por em 

prática o projecto da instituição ou serviço. 

6. Elaborar e hierarquizar cenários para instruir escolhas 

estratégicas. 

2) Organizar a estratégia de 

comunicação externa. (Itens : 7 

a 9) 

 

7. Valorizar a oferta da instituição / serviço. 

8. Promover e valorizar novas experiências e inovações. 

9. Gerir a comunicação/informação em situações de crise. 

3) Iniciar e organizar 

partenariados. 

(Itens: 10 a 12) 

 

10. Determinar as possíveis cooperações e indivíduos chave 

11. Utilizar instrumentos de contratualização de partenariados. 

12. Acompanhar e actualizar os partenariados. 

 

4) Dirigir e pôr em marcha o 

projecto da instituição / serviço 

e garantir a sua execução. 

(Itens: 13 a 15) 

13. Assegurar a adesão do conjunto dos agentes do projecto 

institucional nas diferentes fases do procedimento. 

14. Organizar a coerência entre projecto individual ou colectivo e o 

projecto da instituição. 

15. Tomar as decisões necessárias para a concretização do projecto. 

 

5) Garantir o exercício dos direitos 

e liberdades dos utentes. 

(Itens: 16 a 19) 

 

16. Criar as condições de/para expressão do direitos. 

17. Favorecer a participação dos utentes na vida da instituição ou 

serviço e incitar as instâncias de participação dos utentes. 

18. Tomar em linha de conta as solicitações dos utentes. 

19. Implementar um sistema de informações que respeite os direitos 

e liberdades dos utentes. 

 

6) Apreciar as perdas e os ganhos 

de um projecto no que diz 

respeito à tomada de risco e de 

responsabilidade. 

(Itens: 20 e 21) 

 

20. Identificar as missões, os poderes e as respectivas 

responsabilidades do director e da pessoa moral. 

21. Conhecer as regras, os procedimentos e as competências 

jurídicas em matéria de contencioso das responsabilidades. 
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Quadro II.1.2 

DGRH: indicadores e respectivos itens 

 

7) Dirigir/Conduzir a gestão 

administrativa de recursos 

humanos. 

(Itens: 25 a 27) 

22. Aplicar os princípios, as regras e os procedimentos de direito do 

trabalho (individual e colectivo) e as noções do direito 

regulamentar aplicáveis. 

23. Conhecer as atribuições e os modos de funcionamento das 

instâncias representativas do pessoal. 

24. Conhecer as obrigações e as responsabilidades do empregador 

em matéria de prevenção de riscos laborais. 

 

8) Conceber e acompanhar a 

gestão das previsões de 

empregos e de competências. 

(Itens: 28 a 32) 

25. Definir os perfis do posto de trabalho à actividade. 

26. Medir, analisar e gerir o desvio/desfasamento entre as 

competências disponíveis e as competências necessárias/exigidas 

à actividade. 

27. Conceber e conduzir a política de recrutamento de pessoal 

28. Por em marcha uma diligência de avaliação do pessoal. 

29. Traçar e conduzir uma política de formação e de 

desenvolvimento da qualificação. 

 

9) Assegurar a direcção dos 

recursos humanos.  

(Itens: 33 a 42) 

30. Conhecer/Aplicar as teorias, os modelos e os instrumentos de 

organização do trabalho. 

31. Conceber uma organização do trabalho/laboral ao serviço de um 

projecto. 

32. Determinar e fixar os objectivos e argumentar as suas escolhas 

organizacionais e de gestão. 

33. Encorajar e dinamizar uma equipa. 

34. Conhecer as suas (próprias) delegações e saber delegar. 

35. Preparar e dinamizar reuniões de trabalho. 

36. Conduzir entrevistas. 

37. Promover uma abordagem pluri-profissional e o encontro entre 

profissionais da instituição /serviço e profissionais externos. 

38. Prevenir, referenciar e gerir os conflitos. 

39. Impulsionar e acompanhar uma dinâmica de mudança. 

 

10) Elaborar e decidir uma política 

de comunicação interna.  

(Itens: 43 e 44) 

40. Incitar uma dinâmica de comunicação interna e organizar a 

circulação de informação. 

41. Conceber e avaliar o sistema de informação. 
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Quadro II.1.3 

GEFL: indicadores e respectivos itens 

 

11) Elaborar e executar o orçamento 

do estabelecimento ou do serviço. 

(Itens: 45 e 46) 

 

42. Conhecer as regras e os mecanismos orçamentais e de 

contabilidade de um estabelecimento ou serviço. 

43. Conhecer os princípios, regras e procedimentos em matéria de 

tarifação/tarifários. 

12) Planificar e dirigir a gestão 

orçamental e financeira 

plurianual.  

(Itens: 47 a 52) 

44. Elaborar um diagnóstico da situação financeira do 

estabelecimento ou serviço. 

45. Identificar as componentes do custo das diferentes actividades do 

estabelecimento ou do serviço e por em prática indicadores 

piloto.  

46. Elaborar uma política de investimento. 

47. Elaborar e planificar uma estratégia plurianual de financiamento. 

48. Justificar a gestão do estabelecimento / serviço e 

elaborar/produzir os documentos necessários. 

49. Saber dominar (?) as entradas orçamentais. 

13) Assegurar a gestão logística e 

imobiliária. (Itens: 53 a 57) 

50. Conhecer o direito contratual (legislação contratual?). 

51. Conhecer os procedimentos dos mercados públicos. 

52. Programar, dar seguimento e verificar a entrega/fornecimento de 

trabalhos/serviços. 

53. Organizar e gerir as funções de alojamento e de restauração. 

54. Antecipar e propor as adaptações necessárias dos equipamentos 

mobiliários e imobiliários. 

14) Assegurar uma política de 

prevenção e de gestão dos riscos.  

(Itens: 58 a 62) 

55. Conhecer e fazer aplicar os princípios, regras, procedimentos e as 

instâncias competentes em matéria de higiene e segurança. 

56. Por em prática o princípio da precaução/prevenção. 

57. Referenciar os riscos de maus-tratos. 

58. Gerir as situações de crise. 

59. Conhecer e aplicar os procedimentos de alerta e as obrigações de 

sinalética. 

 

 

O QPCDT é, assim, composto por quatro sub-escalas (ECE_PI; DGRH; 

GEFL e VAIS), que pretendem medir o grau de competência em cada área ou 

domínio de competências, separadamente: 

– Sub-escala ECE_PI – Elaboração e condução estratégica de um projecto 

institucional ou de um serviço (24 itens); 

– Sub-escala DGRH – Direcção e gestão dos recursos humanos (20 itens); 
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– Sub-escala GEFL – Gestão económica, financeira e logística da 

instituição ou serviço (18 itens)  

– Sub-escala VAIS – Vistoria e avaliação da intervenção social num dado 

território (9 itens). 

 

 

 

Quadro II.1.4 

VAIS: indicadores e respectivos itens 

 

15) Analisar os recursos e as redes de 

actores. 

(Itens: 63 a 66) 

 

60. Conhecer os fundamentos e as evoluções das políticas sociais. 

61. Conhecer a organização política e administrativa nacional e 

europeia. 

62. Conhecer as instituições e os actores do campo e social e qual o 

lugar dos sectores público e privado, lucrativo e sem fins 

lucrativo. 

63. Conhecer as lógicas e os actores do desenvolvimento (social, 

económico,…) do território. 

 

16) Aplicar uma vistoria técnica a 

uma problemática social, 

adaptada a uma categoria 

populacional e/ou a um território  

(Itens: 67 a 71) 

 

64. Pesquisar, explorar e analisar informações. 

65. Aprofundar o conhecimento das problemáticas de uma categoria 

populacional e dos modelos de intervenção existentes. 

66. Marcar a posição do estabelecimento / serviço no território, por 

meio dos principais dispositivos, redes e esquemas existentes. 

67. Antecipar a evolução das necessidades da população num dado 

território. 

68. Pesquisar e explorar as informações recolhidas. 

 

 

O QPCDT, tal como explicitado, foi construído e organizado a partir da 

identificação de 17 indicadores (inerentes às funções elencadas para o exercício do 

cargo), então agrupados em quatro dimensões / domínios de competências (aqui 

designadas por sub-escalas), seguindo-se a criação dos 71 itens que as 

operacionalizam e que compõem o instrumento (ver Quadro II.1.5). O Quadro 

II.1.6. apresenta os indicadores e os itens que integram cada uma das sub-escalas 

(ou dimensões) do QPCDT. 
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Quadro II.1.5 

Composição do QPCDT 

 

 

Dimensão Indicadores Nº de Itens 

ECE_PI 

Elaborar o projecto institucional/serviço de acordo com o responsável moral e 

as necessidades e expectativas dos utentes.  

Organizar a estratégia de comunicação externa. 

Iniciar e organizar partenariados. 

Dirigir e pôr em marcha o projecto da instituição / serviço e garantir a sua 

execução. 

Garantir o exercício dos direitos e liberdades dos utentes. 

Apreciar as perdas e os ganhos de um projecto no que diz respeito à tomada de 

risco e de responsabilidade. 

Avaliar o projecto do estabelecimento ou do serviço e desenvolver a qualidade 

das prestações. 

 

6 

3 

3 

 

3 

4 

 

2 

 

3 

DGRH 

Dirigir/conduzir a gestão administrativa de recursos humanos.  

Conceber e acompanhar a gestão das previsões de empregos e de competências 

Assegurar a direcção dos recursos humanos.  

Elaborar e decidir uma política de comunicação interna.  

3 

5 

10 

2 

GEFL 

Elaborar e executar o orçamento do estabelecimento ou do serviço.  

Planificar e dirigir a gestão orçamental e financeira plurianual. 

Assegurar a gestão logística e imobiliária.  

Assegurar uma política de prevenção e de gestão dos riscos.  

2 

6 

5 

5 

VAIS 
Analisar os recursos e as redes de actores.  

Aplicar uma vistoria técnica a uma problemática social, adaptada a uma 

categoria populacional e/ou a um território.  

4 

 

5 

 

 

As instruções relativas ao preenchimento do QPCDT (Simões, D. 2011) 

surgem no início da Parte III, exigindo-se, para tal, a resposta às Partes I e II e a 

leitura da Carta de Apresentação do Estudo – enviada no corpo da mensagem 

electrónica – tendo sido recomendada a sua leitura antes mesmo de dar início ao 

preenchimento do instrumento.  

Nas instruções do QPCDT solicitou-se aos indivíduos que “Tendo em conta 

as funções que desempenha enquanto Responsável / Director(a) Técnico(a) da 

instituição / serviço onde exerce a sua actividade profissional, indique o modo 

como se sente”, informando, ainda, que “A sua resposta varia entre: 1 (Nada 

competente) e 5 (Muitíssimo Competente) ”. No QPCDT as respostas variam entre 

“Nada Competente”; “Pouco competente”; “Razoavelmente competente”; “Muito 

competente”, “Muitíssimo competente”; encontrando-se as mesmas codificadas do 
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número “1” ao número “5”, tal como habitualmente se verifica nas escalas de tipo 

Likert. Note-se que aquando do tratamento de dados estes códigos foram 

transformados no número 0 e no número 4, respectivamente. 

 

 

Quadro II.1.6 

Dimensões e indicadores do QPCDT 

 

Sub-escalas Indicadores  

Elaboração e condução 

estratégica de um projecto 

institucional ou de um 

serviço 

 

(ECE_PI: 24 Itens) 

 

1) Elaborar o projecto da instituição / serviço de acordo com o projecto 

da pessoa moral e as necessidades e expectativas dos utentes (Itens: 1 a 6); 

2) Organizar a estratégia de comunicação externa (Itens: 7 a 9); 

3) Iniciar e organizar partenariados (Itens: 10 a 12); 

4) Dirigir e pôr em marcha o projecto da instituição / serviço e garantir a 

sua execução (Itens: 13 a 15); 

5) Garantir o exercício dos direitos e liberdades dos utentes (Itens: 16 a 

19); 

6) Apreciar as perdas e os ganhos de um projecto no que diz respeito à 

tomada de risco e de responsabilidade (Itens: 20 e 21); 

7) Avaliar o projecto do estabelecimento ou do serviço e desenvolver a 

qualidade das prestações (Itens: 22 a 24); 

 

Direcção e gestão dos 

recursos humanos 

 

(DGRH: 20 Itens) 

 

8) Dirigir/Conduzir a gestão administrativa de recursos humanos. (Itens: 

25 a 27) 

9) Conceber e acompanhar a gestão das previsões de empregos e de 

competências. (Itens: 28 a 32). 

10) Assegurar a direcção dos recursos humanos. (Itens: 33 a 42) 

11) Elaborar e decidir uma política de comunicação interna. (Itens: 43 e 

44)  

 

Gestão económica, 

financeira e logística da 

instituição ou serviço 

 

(GEFL: 18 Itens) 

 

12) Elaborar e executar o orçamento do estabelecimento ou do serviço 

(Itens: 45 e 46); 

13) Planificar e dirigir a gestão orçamental e financeira plurianual (Itens: 

47 a 52); 

14) Assegurar a gestão logística e imobiliária (Itens: 53 a 57); 

15) Assegurar uma política de prevenção e de gestão dos riscos (Itens: 58 

a 62); 

 

 

Vistoria e avaliação da 

intervenção social num 

dado território. 

 

(VAIS: 9 Itens) 

 

16) Analisar os recursos e as redes de actores (Itens: 63 a 66); 

17) Aplicar uma vistoria técnica a uma problemática social, adaptada a 

uma categoria populacional e/ou a um território (Itens: 67 a 71); 
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O somatório desses novos códigos dos itens, respeitantes às quatro sub-

escalas (ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS) quando analisadas separadamente 

representam os sub-totais das respectivas sub-escalas, enquanto o somatório dos 71 

itens representa a pontuação global obtida no QPCDT. 

O instrumento de recolha de dados (Partes I; II e III) possui, ainda, um espaço 

destinado a comentários ou opiniões acerca do estudo ou do questionário. Finaliza 

com um pedido de indicação dos minutos despendidos no seu preenchimento e o 

agradecimento pela colaboração no estudo. 

 

1.5 – Procedimentos 

 

Após a identificação das instituições existentes na Região Centro (alargada), 

com respostas sociais vocacionadas para a idade avançada (CC; CD; CN; LI; LGD; 

R; SAD; CATEI; AF), a partir do sítio electrónico oficial do ISS, IP, da “Carta 

Social” (www.cartasocial.pt), foram levantados e compilados os endereços 

electrónicos institucionais disponíveis (cerca de 1079 – ver Apêndice IV). 

Os questionários foram então administrados via correio electrónico, tendo 

para o efeito sido criado um formulário através da ferramenta electrónica “Google 

Docs”. Na mensagem de correio electrónico, enviada para cada endereço 

electrónico das instituições identificadas, foi solicitada a colaboração e a 

participação no estudo que identificámos, na mensagem electrónica, como: “Perfis 

e Competências dos Directores Técnicos de IPSS”. Na mensagem enviada 

recomendava-se a leitura da carta de apresentação e apresentava-se, igualmente, o 

link relativo ao questionário on-line, bem como todas as instruções necessárias ao 

sucesso da operação. 

A Carta de Apresentação do Estudo, onde se explicitava a importância da 

colaboração no estudo, foi enviada, em ficheiro “PDF”, no espaço destinado aos 
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anexos das mensagens electrónicas
109

. Nela se declarava qual o objectivo geral da 

pesquisa e a sua população-alvo; expunha-se o âmbito geográfico do estudo e o 

critério de selecção das instituições, assegurando-se, ainda, a salvaguarda do 

anonimato e a confidencialidade dos dados obtidos. 

O corpo da mensagem electrónica enviada, para além de solicitar a 

colaboração no estudo e a leitura da Carta de Apresentação do Estudo, apresentava 

o link relativo ao formulário online relativo ao instrumento a preencher e facultava, 

ainda, indicações pertinentes para o sucesso da operação. 

 

Realização do Pré-teste 

 

O nosso estudo contou com a realização de um estudo preliminar (pré-teste) 

destinado a verificar a adequação das perguntas e das respostas alternativas bem 

como a natureza do estudo e os resultados obtidos. A administração do pré-teste 

decorreu entre os dias 28 de Junho e 5 de Julho de 2011. Para tal recorremos à 

população-alvo em tudo similar à da amostra. As instituições foram seleccionadas 

pela mesma via ainda que localizadas fora do âmbito geográfico previamente 

delimitado – ou seja, localizadas fora dos 100 municípios que integram a Região 

Centro (alargada). Para o efeito foram contactadas 13 instituições (igualmente por 

correio electrónico). 

A pronta colaboração de nove directores técnicos das instituições contactadas 

e a ausência de qualquer dificuldade, opinião ou comentário desfavorável, levou-

nos a considerar verificada a clareza e a compreensibilidade do instrumento. Desta 

feita, sem proceder a alterações dignas de registo, considerámos a versão preliminar 

como definitiva. Ressalva-se a indicação do tempo médio de resposta obtido a 

partir da informação recolhida através do pré-teste, já que no mesmo se perguntava 

                                                      

109
 Ver Apêndice V – Carta de Apresentação do Estudo. 
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quantos minutos tinham sido dedicados ao preenchimento das três partes do 

instrumento. 

 

Administração do QPCDT  

 

O QPCDT foi administrado junto de profissionais que exercem as funções de 

direcção técnica em instituições / equipamentos sociais, com respostas sociais 

vocacionadas para a população de idade avançada, localizadas nos 100 municípios 

na Região Centro (alargada). O contacto foi efectuado, durante os meses de Julho e 

Agosto de 2011, através do endereço electrónico institucional (disponível no sítio 

electrónico da “Carta Social” – www.cartasocial.pt). 

Os profissionais junto dos quais foi consumada a recolha de dados exercem as 

funções de direcção técnica em instituições localizadas em 81 dos 100 

municípios
110

 que integram a Região Centro – tendo sido possível recolher 354 

questionários dos 1079 enviados (o que representa 32.8%).  

Apresentamos de seguida os municípios nos quais foi possível recolher dados 

para a nossa amostra, bem com o número de Questionários preenchido em cada um 

deles: Abrantes (9 inquiridos); Águeda (6 inquiridos); Aguiar da Beira (2 

inquiridos); Albergaria-a-Velha (1 inquirido); Alcanena (1 inquirido); Alcobaça (10 

inquiridos); Alenquer (2 inquiridos); Almeida (3 inquiridos); Alvaiázere (1 

inquirido); Anadia (4 inquiridos); Arganil (5 inquiridos); Arruda dos Vinhos (2 

inquiridos); Aveiro (9 inquiridos); Batalha (3 inquiridos); Belmonte (2 inquiridos); 

Bombarral (2 inquiridos); Cadaval (2 inquiridos); Caldas da Rainha (10 inquiridos); 

Cantanhede (3 inquiridos); Castelo Branco (9 inquiridos); Castro Daire (3 

inquiridos); Celorico da Beira (1 inquirido); Coimbra (19 inquiridos); Condeixa-a-

Nova (1 inquirido); Covilhã (16 inquiridos); Estarreja (2 inquiridos); Figueira da 

                                                      

110 A listagem dos municípios que integram a Região Centro (alargada), pode ser consultada no 

Apêndice III. 
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Foz (9 inquiridos); Figueira de Castelo Rodrigo (1 inquirido); Fornos de Algodres 

(1 inquirido); Fundão (6 inquiridos); Gouveia (7 inquiridos); Guarda (18 

inquiridos); Idanha-a-Nova (3 inquiridos); Leiria (17 inquiridos); Lourinhã (2 

inquiridos); Lousã (1 inquirido); Mação (5 inquiridos); Mangualde (2 inquiridos); 

Manteigas (2 inquiridos); Marinha Grande (1 inquirido); Mealhada (2 inquiridos); 

Mêda (4 inquiridos); Mira (1 inquirido); Miranda do Corvo (1 inquirido); 

Montemor-o-Velho (2 inquiridos); Mortágua (1 inquirido); Murtosa (4 inquiridos); 

Nazaré (2 inquiridos); Óbidos (4 inquiridos); Oliveira do Bairro (4 inquiridos); 

Oliveira do Hospital (3 inquiridos); Ourém (8 inquiridos); Ovar (1 inquirido); 

Penacova (3 inquiridos); Penalva do Castelo (2 inquiridos); Peniche (1 inquiridos); 

Pinhel (6 inquiridos); Pombal (5 inquiridos); Porto de Mós (4 inquiridos); Proença-

a-Nova (4 inquiridos); Sabugal (6 inquiridos); Santa Comba Dão (3 inquiridos); 

São Pedro do Sul (3 inquiridos); Sardoal (1 inquirido); Seia (9 inquiridos); Sertã (3 

inquiridos); Sobral de Monte Agraço (2 inquiridos); Soure (8 inquiridos); Tábua (3 

inquiridos); Tomar (5 inquiridos); Tondela (3 inquiridos); Torres Novas (8 

inquiridos); Torres Vedras (6 inquiridos); Trancoso (5 inquiridos); Vagos (4 

inquiridos); Vila de Rei (1 inquirido); Vila Nova da Barquinha (1 inquirido); Vila 

Nova de Paiva (1 inquirido); Vila Velha de Ródão (1 inquirido
111

); Viseu (13 

inquiridos); Vouzela (3 inquiridos). 

Os municípios aqui referidos integram o âmbito geográfico do presente 

estudo e pertencem aos 8 distritos abrangidos pela Região Centro (alargada), a 

saber: distrito de Castelo Branco, de Coimbra, da Guarda, de Leiria e de Viseu 

(inscrevendo estes a totalidade dos municípios) e, ainda, os distritos de Aveiro, 

Lisboa, Santarém (ainda que integrem na Região Centro apenas uma parte dos seus 

municípios). 

 

                                                      

111 Cujo questionário viria a ser considerado inválido. 
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1.6– Processamento dos resultados 

 

O preenchimento do QPCDT através do formulário electrónico criado, no 

“Google Docs”, expressamente para a recolha de dados do presente estudo, permite 

a submissão do questionário, preenchido pelo respondente, gerando e actualizando, 

automaticamente, a respectiva base de dados com as respostas dos inquiridos. 

O facto do próprio dispositivo electrónico permitir a exportação dos dados 

constantes dessa mesma base de dados para diversos programas, entre os quais o 

“IBM SPSS Statistics 19” aqui utilizado, suprime a morosa tarefa de inserção de 

dados, o que se reveste de grande comodidade para o investigador. 

De notar que os gráficos apresentados ao longo do trabalho resultam do 

recurso a um outro programa informático – o Excel –, aqui utilizado por preferência 

de ordem estética. 

 

1.7 – Confiabilidade da investigação 

 

O acompanhamento sistemático de todas as etapas do processo da investigação – 

desde a selecção da amostra, a administração do questionário (pré-teste e versão 

definitiva), esclarecimento de dúvidas colocadas pelos potenciais inquiridos 

(através de endereço electrónico especificamente criado para o efeito – consultar 

Apêndice V), o acompanhamento da recolha de dados (através das respostas que 

iam sendo submetidas electronicamente e da consulta da própria base de dados 

automaticamente gerada e actualizada) e, ainda, o tratamento e análise de dados –, 

por um único investigador permite-nos inferir da confiabilidade da investigação. 

Asseguramos, assim, o rigor científico e ético que acompanhou todo o processo de 

investigação 

.
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Capítulo 2 

QPCDT: estudos preliminares  

 

2.1– Estudos de validade e de fiabilidade  

 

Tendo em conta que o objectivo é o de estudar a competência percepcionada 

pelos DT (de estabelecimentos de prestação de serviços de acção social, 

vocacionados para a TI, localizados na região centro), enquanto uma variável 

latente (competência dos DT), medida a partir de um conjunto de variáveis que se 

correlacionam ao medirem, em comum, a variável latente. Assim, desenvolvemos o 

QPCDT (com 71 itens e com as variáveis componentes: ECE_PI; DGRH; GEFL; 

VAIS), criado especificamente para este estudo e administrado pela primeira vez 

para esta amostra. Impõe-se, pois, a realização de testes de validade e de 

fidedignidade (ou fiabilidade) do questionário (QPCDT_Total – 71 itens) e das suas 

escalas (subescalas QPCDT_ECE_PI – 24 itens; QPCDT_DGRH – 20 itens; 

QPCDT_GEFL – 18 itens; QPCDT_VAIS – 9 itens). 
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Duas das características essenciais de um instrumento sólido são a sua 

fidedignidade (ou fiabilidade) e sua validade
112

. 

Em termos psicométricos os tipos de fidedignidade (ou fiabilidade) podem 

ser expressos através de um coeficiente de correlação “desde que todos os tipos de 

[fidedignidade] se preocupem com o grau de coerência ou concordância entre dois 

conjuntos de resultados obtidos” (Anastasi, 1977, p. 85). A verdadeira pontuação é 

um conceito teórico que apenas pode ser inferido e não directamente medido (Allen 

& Yen, 1979 in Golden et al., 1984). 

A fidedignidade (ou fiabilidade) sendo uma das características mais 

importantes de um instrumento de medida, demonstra-nos o grau de consistência ou 

precisão com o qual o instrumento mede um determinado atributo. Assim, quanto 

maior for a fidedignidade (ou fiabilidade) do instrumento de medida, menor será o 

grau de erro das pontuações ou mensurações obtidas. 

Segundo Freeman (1962) – reportando-se em particular aos testes 

psicológicos – a fidedignidade (ou fiabilidade) de um teste consiste na 

possibilidade que este oferece em produzir resultados consistentes em várias 

medições, e significa o grau em que os resultados obtidos estão isentos de defeitos 

internos susceptíveis de provocar erros de mensuração, inerentes aos itens e à 

própria estandardização – estes erros não são devidos à instabilidade do rendimento 

do indivíduo ou a factores ocasionais. 

No entanto, como os indivíduos não apresentam uma consistência do seu 

rendimento (ou pontuações) em todos os momentos, e a influência do acaso não 

pode ser completamente eliminada, os coeficientes de fidedignidade (ou 

fiabilidade) dos testes são o produto da interacção entre: – as diferenças 

individuais; – os defeitos do instrumento de medida; – e os factores do acaso. Ainda 

segundo aquele autor, o termo fidedignidade (ou fiabilidade) ao nível dos testes 
                                                      

112
 Para a elaboração deste capítulo recorremos a bilbiografia especializada bem como ao cap. 2 – 

Psicometria: algumas noções-base em Simões (1996). 
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psicológicos, assume duas conotações distintas (embora relacionadas), são elas: (a) 

a consistência interna respeitante aos resultados ao longo do teste quando este é 

aplicado uma única vez, ou seja a medição num dado momento (como é o caso do 

nosso estudo) e (b) aquela que diz respeito ao fornecimento de resultados 

constantes no teste-reteste, ou seja saber até que ponto permite a predição (claro 

que apenas verificável se o instrumento for aplicado mais do que uma vez; o que 

não se aplica no nosso estudo, dado a vertente predictiva não integrar os objectivos 

deste estudo). 

Tal como já avançámos estes dois aspectos estão intimamente relacionados, 

tanto mais que, se um teste não possuir fidedignidade (ou fiabilidade) elevada 

quando aplicado uma única vez (consistência interna), não poderá ter valor 

predictivo.  

A consistência interna, ou homogeneidade da fidedignidade, denota a 

magnitude com a qual todos os itens (ou partes integrantes do instrumento) medem 

o mesmo. A fidedignidade (ou fiabilidade) pode ser determinada de diversas 

formas: – fidedignidade metade / metade ou bi-partição (consta da divisão do 

instrumento em duas séries, tendo sido desenvolvidas para o efeito várias 

modalidades); – fidedignidade inter-pontuações (a qual se justifica ser demonstrada 

sempre que as pontuações impliquem interpretações subjectivas).  

O método das duas metades, apesar de ser uma forma de detectar a 

consistência interna, apenas correlaciona uma forma de divisão possível, consoante 

o método de divisão previamente estipulado, ao invés de explorar todas as divisões 

possíveis como seria conveniente. Dadas as suas limitações foram desenvolvidas 

outras fórmulas para fazer estimativas mais conservadoras da fidedignidade (ou 

fiabilidade) da consistência interna: 

– Kuder-Richardson apresentou uma fórmula vulgarmente designada por 

KR20 (Kuder-Richardson, 1937 cit in Golden et al., 1984) – a escolha desta 
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fórmula destina-se a testes em que os itens apenas permitem duas respostas em 

alternativa (Sim/Não; Verdadeiro/Falso); e 

– o coeficiente alfa, de Cronbach (α), é outra fórmula criada por este autor 

(Cronbach, 1951 cit in Golden et al., 1984) – que se usa sobretudo em testes/escalas 

cujos itens apresentam múltiplas respostas em alternativa (o qual adoptámos por ser 

o caso do QPCDT). 

De destacar que os resultados destas técnicas – tanto do KR20 como do 

coeficiente alfa – apresentam uma média de todas as fidedignidades possíveis das 

duas metades, formada por todas as combinações possíveis da divisão de itens. 

 A maior parte dos métodos de estimação da fidedignidade, baseiam-se no 

cálculo de um coeficiente de fidedignidade – índice que reflecte a proporção da 

verdadeira variabilidade, num grupo de pontuações, em relação com a variabilidade 

total obtida. 

 Os coeficientes de fidedignidade variam o seu valor entre 0 e 1 e os valores 

mais altos indicam elevados níveis de fidedignidade. São vários os autores que 

preconizam que uma boa consistência interna deve exceder um α de 0,80, quando 

utilizamos o alfa de Cronbach. 

 

2.1.1– Testes de fidedignidade (ou fiabilidade)  

 

 A análise da fidedignidade (ou fiabilidade) de um instrumento pressupõe a 

observação de alguns pressupostos. Neste sentido, efectuámos alguns 

procedimentos estatísticos que se apresentam. 

O Quadro II.2.1 e a sua síntese (ver Quadro II.2.2) apresentam o valor 

médio (Média), o desvio-padrão (Standard deviation) e o número de casos na 

amostra (cases) para cada um dos 71 componentes. Observa-se que todos os valores 
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médios se situam entre o valor 1,671 e 3,108 (sendo que: 6 abaixo do 2,0; 38 acima 

dos 2,5).  

 

 

Quadro II.2.1 

Média e desvio-padrão dos itens do instrumento  

 
Componente da 

competência do DT (item) 
Média Std. Dev. Cases 

Item 1 – DC 1 2,77 0,613 353 

Item 2 – DC 1 2,74 0,617 353 

Item 3 – DC 1 2,86 0,616 353 

Item 4 – DC1 2,4 0,667 353 

Item 5 – DC 1 2,56 0,633 353 

Item 6 – DC 1 2,42 0,699 353 

Item 7 – DC 1 2,89 0,641 353 

Item 8 – DC 1 2,76 0,676 353 

Item 9 – DC 1 2,66 0,673 353 

Item 10 – DC 1 2,54 0,652 353 

Item 11 – DC 1 2,3 0,674 353 

Item 12 – DC 1 2,32 0,667 353 

Item 13 – DC 1 2,43 0,663 353 

Item 14 – DC 1 2,56 0,638 353 

Item 15 – DC 1 2,66 0,642 353 

Item 16 – DC 1 2,68 0,619 353 

Item 17 – DC 1 2,93 0,658 353 

Item 18 – DC 1 3,11 0,617 353 

Item 19 – DC 1 2,96 0,673 353 

Item 20 – DC 1 2,82 0,672 353 

Item 21 – DC 1 2,21 0,697 353 

Item 22 – DC 1 2,25 0,708 353 

Item 23 – DC 1 2,54 0,677 353 

Item 24 – DC 1 2,6 0,642 353 

Item 25 – DC 2 2,39 0,723 353 

Item 26 – DC 2 2,37 0,727 353 

Item 27- DC 2 2,52 0,772 353 

Item 28 – DC 2 2,72 0,698 353 

Item 29 – DC 2 2,62 0,668 353 

Item 30 – DC 2 2,61 0,73 353 

Item 31 – DC 2 2,4 0,744 353 

Item 32 – DC 2 2,5 0,747 353 
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Item 33 – DC 2 2,48 0,674 353 

Item 34 – DC 2 2,5 0,675 353 

Item 35 – DC 2 2,45 0,69 353 

Item 36 – DC 2 2,88 0,65 353 

Item 37 – DC 2 2,8 0,643 353 

Item 38 – DC 2 2,82 0,626 353 

Item 39 – DC 2 2,78 0,677 353 

Item 40 – DC 2 2,64 0,661 353 

Item 41 – DC 2 2,64 0,652 353 

Item 42 – DC 2 2,67 0,627 353 

Item 43 – DC 2 2,66 0,63 353 

Item 44 – DC 2 2,47 0,678 353 

Item 45 – DC 3 2,03 0,851 353 

Item 46 – DC 3 2,16 0,84 353 

Item 47 – DC 3 1,9 0,928 353 

Item 48 – DC 3 1,97 0,902 353 

Item 49 – DC 3 1,74 0,859 353 

Item 50 – DC 3 1,67 0,876 353 

Item 51 – DC 3 2,03 0,877 353 

Item 52 – DC 3 1,82 0,898 353 

Item 53 – DC 3 2,06 0,784 353 

Item 54 – DC 3 1,76 0,849 353 

Item 55 – DC 3 2,34 0,792 353 

Item 56 – DC 3 2,38 0,831 353 

Item 57 – DC 3 2,5 0,791 353 

Item 58 – DC 3 2,64 0,71 353 

Item 59 – DC 3 2,67 0,716 353 

Item 60 – DC 3 2,81 0,665 353 

Item 61 – DC 3 2,64 0,689 353 

Item 62 – DC 3 2,54 0,73 353 

Item 63 – DC 4 2,49 0,666 353 

Item 64 – DC 4 2,05 0,798 353 

Item 65 – DC 4 2,43 0,766 353 

Item 66 – DC 4 2,32 0,74 353 

Item 67 – DC 4 2,69 0,706 353 

Item 68 – DC 4 2,55 0,718 353 

Item 69 – DC 4 2,45 0,706 353 

Item 70 – DC 4 2,41 0,733 353 

Item 71 – DC 4 2,63 0,727 353 
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Em síntese: 

 

Quadro II.2.2 

Estatística sumária dos itens 
Summary Item Statistics 

 Média Minimum Maximum Range 
Maximum  

/ Minimum 
Variância Nº de Itens 

Item Means 2,487 1,671 3,108 1,436 1,859 ,093 71 

Item Variances ,514 ,376 ,861 ,485 2,289 ,014 71 

Inter-Item Covariances ,238 ,058 ,721 ,663 12,390 ,005 71 

Inter-Item Correlations ,468 ,108 ,937 ,830 8,698 ,008 71 

 

 

A matriz de correlação – Tabela II.2.1 – apresenta as correlações entre as 71 

componentes da competência dos DT. Da matriz apresentada, conclui-se que as 

correlações são: – positivas; 

– significativas ao nível p < 0,001 (cfr. matriz de correlação). 

 

A correlação entre itens são correlações efectuadas entre os diferentes itens 

que compõem a nossa variável latente. Parte-se da assumpção que cada item mede 

alguma coisa em comum com os outros itens e que, aquilo que é medido em 

comum pelos itens, é a variável latente. As correlações obtidas devem apresentar 

valores intermédios e os valores devem ser todos positivos e significativos (Hill & 

Hill, 2005). 

 

 

Quadro II.2.3 

Estatística da escala QPCDT_Total 

Nº of cases = 353 
Componente de 

 Competência de DT (item) 
Média Variância Desvio-padrão.  Nº de itens 

Statistics Scale 176,55 1217,947 34,899 71 

 

Como pode ser observado no Quadro II.2.3 o valor médio da nova variável 

“competência dos DT” é de 176,55. Isto é: a soma dos valores médios dos 71 itens 

que compõe a nossa variável latente. 



 

 

 

Tabela II.2.1 – Matriz de correlação 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Item 1 – DC 1 1 
                      

Item 2 – DC 1 ,574
**
 1 

                     

Item 3 – DC 1 ,484
**
 ,508

**
 1 

                    

Item 4 – DC1 ,435
**
 ,401

**
 ,453

**
 1 

                   

Item 5 – DC 1 ,434
**
 ,442

**
 ,485

**
 ,577

**
 1 

                  

Item 6 – DC 1 ,461
**
 ,502

**
 ,429

**
 ,484

**
 ,603

**
 1 

                 

Item 7 – DC 1 ,389
**
 ,433

**
 ,494

**
 ,366

**
 ,477

**
 ,462

**
 1 

                

Item 8 – DC 1 ,403
**
 ,440

**
 ,437

**
 ,403

**
 ,467

**
 ,447

**
 ,686

**
 1 

               

Item 9 – DC 1 ,413
**
 ,452

**
 ,475

**
 ,398

**
 ,457

**
 ,491

**
 ,481

**
 ,529

**
 1 

              

Item 10 – DC 1 ,449
**
 ,460

**
 ,486

**
 ,453

**
 ,505

**
 ,564

**
 ,513

**
 ,563

**
 ,519

**
 1 

             

Item 11 – DC 1 ,363
**
 ,377

**
 ,363

**
 ,505

**
 ,490

**
 ,523

**
 ,417

**
 ,480

**
 ,430

**
 ,552

**
 1 

            

Item 12 – DC 1 ,418
**
 ,409

**
 ,357

**
 ,489

**
 ,472

**
 ,505

**
 ,410

**
 ,449

**
 ,416

**
 ,527

**
 ,844

**
 1 

           

Item 13 – DC 1 ,426
**
 ,435

**
 ,373

**
 ,525

**
 ,524

**
 ,568

**
 ,502

**
 ,553

**
 ,462

**
 ,574

**
 ,620

**
 ,671

**
 1 

          

Item 14 – DC 1 ,461
**
 ,454

**
 ,439

**
 ,490

**
 ,517

**
 ,513

**
 ,497

**
 ,512

**
 ,498

**
 ,547

**
 ,471

**
 ,499

**
 ,679

**
 1 

         

Item 15 – DC 1 ,444
**
 ,477

**
 ,406

**
 ,469

**
 ,464

**
 ,454

**
 ,500

**
 ,545

**
 ,502

**
 ,518

**
 ,458

**
 ,479

**
 ,581

**
 ,656

**
 1 

        

Item 16 – DC 1 ,413
**
 ,423

**
 ,418

**
 ,401

**
 ,477

**
 ,505

**
 ,533

**
 ,522

**
 ,529

**
 ,506

**
 ,446

**
 ,435

**
 ,513

**
 ,583

**
 ,643

**
 1 

       

Item 17 – DC 1 ,472
**
 ,419

**
 ,400

**
 ,329

**
 ,381

**
 ,392

**
 ,552

**
 ,547

**
 ,404

**
 ,449

**
 ,305

**
 ,369

**
 ,388

**
 ,495

**
 ,493

**
 ,545

**
 1 

      

Item 18 – DC 1 ,524
**
 ,447

**
 ,480

**
 ,269

**
 ,356

**
 ,372

**
 ,529

**
 ,497

**
 ,436

**
 ,418

**
 ,286

**
 ,316

**
 ,337

**
 ,446

**
 ,463

**
 ,484

**
 ,715

**
 1 

     

Item 19 – DC 1 ,506
**
 ,408

**
 ,431

**
 ,304

**
 ,404

**
 ,411

**
 ,513

**
 ,493

**
 ,446

**
 ,491

**
 ,367

**
 ,369

**
 ,353

**
 ,473

**
 ,486

**
 ,512

**
 ,671

**
 ,756

**
 1 

    

Item 20 – DC 1 ,535
**
 ,482

**
 ,533

**
 ,416

**
 ,455

**
 ,460

**
 ,535

**
 ,566

**
 ,507

**
 ,439

**
 ,392

**
 ,380

**
 ,358

**
 ,495

**
 ,526

**
 ,513

**
 ,526

**
 ,599

**
 ,647

**
 1 

   

Item 21 – DC 1 ,365
**
 ,328

**
 ,335

**
 ,440

**
 ,361

**
 ,447

**
 ,320

**
 ,391

**
 ,350

**
 ,450

**
 ,460

**
 ,436

**
 ,415

**
 ,413

**
 ,367

**
 ,370

**
 ,325

**
 ,276

**
 ,385

**
 ,446

**
 1 

  

Item 22 – DC 1 ,349
**
 ,328

**
 ,296

**
 ,342

**
 ,392

**
 ,469

**
 ,270

**
 ,376

**
 ,335

**
 ,459

**
 ,412

**
 ,431

**
 ,427

**
 ,392

**
 ,402

**
 ,395

**
 ,321

**
 ,287

**
 ,349

**
 ,394

**
 ,601

**
 1 

 



 

 

 

Item 23 – DC 1 ,374
**
 ,440

**
 ,407

**
 ,402

**
 ,431

**
 ,443

**
 ,378

**
 ,417

**
 ,448

**
 ,495

**
 ,427

**
 ,453

**
 ,485

**
 ,465

**
 ,512

**
 ,404

**
 ,401

**
 ,391

**
 ,455

**
 ,483

**
 ,500

**
 ,595

**
 1 

Item 24 – DC 1 ,473
**
 ,492

**
 ,449

**
 ,494

**
 ,567

**
 ,530

**
 ,454

**
 ,488

**
 ,510

**
 ,543

**
 ,464

**
 ,493

**
 ,523

**
 ,568

**
 ,557

**
 ,515

**
 ,494

**
 ,447

**
 ,504

**
 ,549

**
 ,480

**
 ,502

**
 ,616

**
 

Item 25 – DC 2 ,251
**
 ,341

**
 ,322

**
 ,405

**
 ,375

**
 ,448

**
 ,374

**
 ,397

**
 ,427

**
 ,376

**
 ,375

**
 ,357

**
 ,399

**
 ,422

**
 ,435

**
 ,474

**
 ,381

**
 ,351

**
 ,374

**
 ,475

**
 ,561

**
 ,478

**
 ,499

**
 

Item 26 – DC 2 ,320
**
 ,334

**
 ,306

**
 ,457

**
 ,424

**
 ,523

**
 ,399

**
 ,432

**
 ,413

**
 ,479

**
 ,486

**
 ,503

**
 ,470

**
 ,442

**
 ,458

**
 ,455

**
 ,381

**
 ,279

**
 ,360

**
 ,441

**
 ,569

**
 ,503

**
 ,540

**
 

Item 27- DC 2 ,337
**
 ,414

**
 ,373

**
 ,398

**
 ,427

**
 ,491

**
 ,417

**
 ,466

**
 ,433

**
 ,437

**
 ,428

**
 ,438

**
 ,448

**
 ,495

**
 ,504

**
 ,477

**
 ,385

**
 ,420

**
 ,427

**
 ,540

**
 ,488

**
 ,518

**
 ,570

**
 

Item 28 – DC 2 ,442
**
 ,477

**
 ,458

**
 ,378

**
 ,469

**
 ,455

**
 ,530

**
 ,557

**
 ,446

**
 ,508

**
 ,401

**
 ,443

**
 ,467

**
 ,553

**
 ,607

**
 ,545

**
 ,512

**
 ,506

**
 ,487

**
 ,568

**
 ,432

**
 ,478

**
 ,559

**
 

Item 29 – DC 2 ,447
**
 ,473

**
 ,448

**
 ,356

**
 ,461

**
 ,498

**
 ,456

**
 ,490

**
 ,459

**
 ,492

**
 ,420

**
 ,448

**
 ,455

**
 ,542

**
 ,555

**
 ,507

**
 ,465

**
 ,493

**
 ,498

**
 ,507

**
 ,464

**
 ,559

**
 ,558

**
 

Item 30 – DC 2 ,384
**
 ,470

**
 ,362

**
 ,380

**
 ,359

**
 ,483

**
 ,460

**
 ,474

**
 ,466

**
 ,372

**
 ,403

**
 ,423

**
 ,417

**
 ,420

**
 ,494

**
 ,459

**
 ,469

**
 ,433

**
 ,489

**
 ,483

**
 ,407

**
 ,408

**
 ,426

**
 

Item 31 – DC 2 ,310
**
 ,355

**
 ,257

**
 ,385

**
 ,402

**
 ,477

**
 ,349

**
 ,432

**
 ,402

**
 ,359

**
 ,338

**
 ,375

**
 ,385

**
 ,389

**
 ,409

**
 ,418

**
 ,383

**
 ,353

**
 ,435

**
 ,423

**
 ,393

**
 ,548

**
 ,451

**
 

Item 32 – DC 2 ,388
**
 ,472

**
 ,369

**
 ,438

**
 ,458

**
 ,519

**
 ,422

**
 ,484

**
 ,447

**
 ,473

**
 ,440

**
 ,440

**
 ,489

**
 ,492

**
 ,502

**
 ,533

**
 ,475

**
 ,407

**
 ,486

**
 ,517

**
 ,417

**
 ,502

**
 ,513

**
 

Item 33 – DC 2 ,421
**
 ,419

**
 ,342

**
 ,464

**
 ,481

**
 ,514

**
 ,352

**
 ,429

**
 ,435

**
 ,400

**
 ,427

**
 ,465

**
 ,502

**
 ,539

**
 ,534

**
 ,416

**
 ,427

**
 ,400

**
 ,433

**
 ,440

**
 ,448

**
 ,499

**
 ,529

**
 

Item 34 – DC 2 ,427
**
 ,452

**
 ,386

**
 ,459

**
 ,498

**
 ,515

**
 ,412

**
 ,528

**
 ,437

**
 ,470

**
 ,492

**
 ,501

**
 ,551

**
 ,532

**
 ,564

**
 ,524

**
 ,459

**
 ,422

**
 ,423

**
 ,442

**
 ,417

**
 ,454

**
 ,535

**
 

Item 35 – DC 2 ,422
**
 ,440

**
 ,367

**
 ,469

**
 ,474

**
 ,515

**
 ,405

**
 ,470

**
 ,461

**
 ,426

**
 ,477

**
 ,492

**
 ,507

**
 ,505

**
 ,560

**
 ,491

**
 ,427

**
 ,389

**
 ,465

**
 ,476

**
 ,444

**
 ,504

**
 ,517

**
 

Item 36 – DC 2 ,447
**
 ,491

**
 ,477

**
 ,375

**
 ,406

**
 ,491

**
 ,506

**
 ,497

**
 ,590

**
 ,475

**
 ,296

**
 ,333

**
 ,403

**
 ,470

**
 ,546

**
 ,473

**
 ,501

**
 ,542

**
 ,506

**
 ,552

**
 ,371

**
 ,356

**
 ,461

**
 

Item 37 – DC 2 ,421
**
 ,428

**
 ,491

**
 ,325

**
 ,398

**
 ,462

**
 ,484

**
 ,468

**
 ,537

**
 ,422

**
 ,336

**
 ,369

**
 ,357

**
 ,427

**
 ,512

**
 ,482

**
 ,467

**
 ,511

**
 ,488

**
 ,582

**
 ,326

**
 ,359

**
 ,389

**
 

Item 38 – DC 2 ,402
**
 ,455

**
 ,467

**
 ,370

**
 ,414

**
 ,472

**
 ,504

**
 ,533

**
 ,499

**
 ,457

**
 ,333

**
 ,337

**
 ,394

**
 ,445

**
 ,538

**
 ,473

**
 ,515

**
 ,513

**
 ,512

**
 ,535

**
 ,376

**
 ,401

**
 ,450

**
 

Item 39 – DC 2 ,469
**
 ,542

**
 ,449

**
 ,360

**
 ,393

**
 ,506

**
 ,488

**
 ,491

**
 ,511

**
 ,434

**
 ,341

**
 ,374

**
 ,398

**
 ,434

**
 ,481

**
 ,441

**
 ,468

**
 ,499

**
 ,510

**
 ,504

**
 ,381

**
 ,393

**
 ,415

**
 

Item 40 – DC 2 ,383
**
 ,421

**
 ,378

**
 ,386

**
 ,395

**
 ,426

**
 ,435

**
 ,515

**
 ,429

**
 ,493

**
 ,432

**
 ,432

**
 ,484

**
 ,403

**
 ,481

**
 ,455

**
 ,472

**
 ,395

**
 ,432

**
 ,439

**
 ,398

**
 ,363

**
 ,436

**
 

Item 41 – DC 2 ,385
**
 ,456

**
 ,390

**
 ,321

**
 ,390

**
 ,459

**
 ,428

**
 ,475

**
 ,632

**
 ,452

**
 ,342

**
 ,351

**
 ,423

**
 ,491

**
 ,483

**
 ,463

**
 ,437

**
 ,417

**
 ,427

**
 ,482

**
 ,385

**
 ,423

**
 ,438

**
 

Item 42 – DC 2 ,451
**
 ,513

**
 ,447

**
 ,396

**
 ,494

**
 ,511

**
 ,455

**
 ,541

**
 ,569

**
 ,526

**
 ,398

**
 ,417

**
 ,476

**
 ,536

**
 ,570

**
 ,558

**
 ,495

**
 ,459

**
 ,518

**
 ,533

**
 ,423

**
 ,425

**
 ,528

**
 

Item 43 – DC 2 ,443
**
 ,513

**
 ,464

**
 ,406

**
 ,430

**
 ,499

**
 ,470

**
 ,486

**
 ,581

**
 ,529

**
 ,388

**
 ,414

**
 ,505

**
 ,545

**
 ,544

**
 ,529

**
 ,515

**
 ,498

**
 ,520

**
 ,550

**
 ,402

**
 ,426

**
 ,513

**
 

Item 44 – DC 2 ,395
**
 ,418

**
 ,344

**
 ,399

**
 ,382

**
 ,508

**
 ,391

**
 ,443

**
 ,485

**
 ,465

**
 ,383

**
 ,400

**
 ,458

**
 ,426

**
 ,462

**
 ,468

**
 ,432

**
 ,374

**
 ,431

**
 ,447

**
 ,419

**
 ,501

**
 ,482

**
 

Item 45 – DC 3 ,225
**
 ,309

**
 ,277

**
 ,398

**
 ,400

**
 ,422

**
 ,290

**
 ,355

**
 ,388

**
 ,361

**
 ,451

**
 ,435

**
 ,418

**
 ,378

**
 ,410

**
 ,388

**
 ,284

**
 ,179

**
 ,268

**
 ,263

**
 ,463

**
 ,463

**
 ,434

**
 

Item 46 – DC 3 ,317
**
 ,365

**
 ,263

**
 ,439

**
 ,413

**
 ,413

**
 ,276

**
 ,378

**
 ,335

**
 ,361

**
 ,439

**
 ,441

**
 ,450

**
 ,405

**
 ,409

**
 ,369

**
 ,325

**
 ,253

**
 ,312

**
 ,299

**
 ,411

**
 ,471

**
 ,405

**
 

Item 47 – DC 3 ,262
**
 ,323

**
 ,297

**
 ,398

**
 ,398

**
 ,426

**
 ,259

**
 ,349

**
 ,345

**
 ,381

**
 ,471

**
 ,464

**
 ,418

**
 ,381

**
 ,365

**
 ,324

**
 ,244

**
 ,189

**
 ,272

**
 ,270

**
 ,464

**
 ,474

**
 ,410

**
 



 

 

 

Item 48 – DC 3 ,244
**
 ,315

**
 ,289

**
 ,434

**
 ,420

**
 ,456

**
 ,278

**
 ,361

**
 ,350

**
 ,417

**
 ,462

**
 ,470

**
 ,453

**
 ,425

**
 ,393

**
 ,324

**
 ,269

**
 ,177

**
 ,274

**
 ,314

**
 ,459

**
 ,489

**
 ,484

**
 

Item 49 – DC 3 ,170
**
 ,256

**
 ,281

**
 ,361

**
 ,367

**
 ,392

**
 ,225

**
 ,317

**
 ,332

**
 ,376

**
 ,445

**
 ,422

**
 ,396

**
 ,361

**
 ,328

**
 ,314

**
 ,181

**
 0,08 ,204

**
 ,227

**
 ,413

**
 ,457

**
 ,390

**
 

Item 50 – DC 3 ,178
**
 ,250

**
 ,242

**
 ,360

**
 ,362

**
 ,403

**
 ,205

**
 ,306

**
 ,303

**
 ,386

**
 ,468

**
 ,437

**
 ,410

**
 ,361

**
 ,322

**
 ,304

**
 ,190

**
 0,07 ,199

**
 ,213

**
 ,436

**
 ,459

**
 ,391

**
 

Item 51 – DC 3 ,198
**
 ,228

**
 ,259

**
 ,392

**
 ,402

**
 ,390

**
 ,294

**
 ,334

**
 ,317

**
 ,385

**
 ,407

**
 ,388

**
 ,424

**
 ,408

**
 ,378

**
 ,359

**
 ,251

**
 ,181

**
 ,262

**
 ,253

**
 ,355

**
 ,411

**
 ,391

**
 

Item 52 – DC 3 ,198
**
 ,275

**
 ,245

**
 ,384

**
 ,373

**
 ,415

**
 ,252

**
 ,333

**
 ,325

**
 ,409

**
 ,471

**
 ,443

**
 ,456

**
 ,368

**
 ,369

**
 ,329

**
 ,204

**
 ,110

*
 ,186

**
 ,243

**
 ,414

**
 ,445

**
 ,402

**
 

Item 53 – DC 3 ,251
**
 ,316

**
 ,277

**
 ,440

**
 ,393

**
 ,452

**
 ,298

**
 ,356

**
 ,385

**
 ,393

**
 ,468

**
 ,459

**
 ,422

**
 ,426

**
 ,373

**
 ,360

**
 ,253

**
 ,200

**
 ,268

**
 ,372

**
 ,537

**
 ,484

**
 ,466

**
 

Item 54 – DC 3 ,208
**
 ,298

**
 ,239

**
 ,457

**
 ,390

**
 ,441

**
 ,258

**
 ,318

**
 ,328

**
 ,397

**
 ,506

**
 ,484

**
 ,464

**
 ,448

**
 ,352

**
 ,326

**
 ,221

**
 ,114

*
 ,250

**
 ,234

**
 ,464

**
 ,451

**
 ,441

**
 

Item 55 – DC 3 ,370
**
 ,402

**
 ,353

**
 ,409

**
 ,461

**
 ,447

**
 ,404

**
 ,397

**
 ,385

**
 ,445

**
 ,437

**
 ,436

**
 ,521

**
 ,502

**
 ,445

**
 ,446

**
 ,330

**
 ,300

**
 ,315

**
 ,317

**
 ,415

**
 ,408

**
 ,487

**
 

Item 56 – DC 3 ,393
**
 ,379

**
 ,373

**
 ,385

**
 ,440

**
 ,419

**
 ,389

**
 ,397

**
 ,365

**
 ,469

**
 ,408

**
 ,394

**
 ,462

**
 ,463

**
 ,422

**
 ,467

**
 ,416

**
 ,352

**
 ,359

**
 ,362

**
 ,377

**
 ,396

**
 ,404

**
 

Item 57 – DC 3 ,378
**
 ,430

**
 ,353

**
 ,373

**
 ,402

**
 ,371

**
 ,384

**
 ,408

**
 ,351

**
 ,434

**
 ,357

**
 ,368

**
 ,436

**
 ,487

**
 ,456

**
 ,427

**
 ,411

**
 ,389

**
 ,410

**
 ,373

**
 ,358

**
 ,379

**
 ,471

**
 

Item 58 – DC 3 ,432
**
 ,420

**
 ,351

**
 ,380

**
 ,445

**
 ,472

**
 ,422

**
 ,468

**
 ,411

**
 ,465

**
 ,399

**
 ,435

**
 ,479

**
 ,483

**
 ,502

**
 ,496

**
 ,457

**
 ,459

**
 ,480

**
 ,470

**
 ,375

**
 ,398

**
 ,536

**
 

Item 59 – DC 3 ,445
**
 ,424

**
 ,372

**
 ,374

**
 ,494

**
 ,485

**
 ,463

**
 ,474

**
 ,462

**
 ,560

**
 ,437

**
 ,473

**
 ,498

**
 ,513

**
 ,522

**
 ,527

**
 ,484

**
 ,502

**
 ,526

**
 ,451

**
 ,393

**
 ,435

**
 ,515

**
 

Item 60 – DC 3 ,463
**
 ,414

**
 ,385

**
 ,380

**
 ,411

**
 ,414

**
 ,428

**
 ,505

**
 ,442

**
 ,490

**
 ,407

**
 ,464

**
 ,473

**
 ,473

**
 ,474

**
 ,480

**
 ,535

**
 ,531

**
 ,531

**
 ,442

**
 ,363

**
 ,389

**
 ,496

**
 

Item 61 – DC 3 ,450
**
 ,437

**
 ,369

**
 ,344

**
 ,451

**
 ,434

**
 ,450

**
 ,500

**
 ,591

**
 ,503

**
 ,356

**
 ,427

**
 ,455

**
 ,534

**
 ,526

**
 ,500

**
 ,511

**
 ,487

**
 ,512

**
 ,460

**
 ,409

**
 ,419

**
 ,510

**
 

Item 62 – DC 3 ,384
**
 ,433

**
 ,337

**
 ,377

**
 ,397

**
 ,420

**
 ,403

**
 ,418

**
 ,438

**
 ,466

**
 ,393

**
 ,429

**
 ,460

**
 ,485

**
 ,470

**
 ,435

**
 ,416

**
 ,404

**
 ,436

**
 ,438

**
 ,443

**
 ,434

**
 ,522

**
 

Item 63 – DC 4 ,396
**
 ,443

**
 ,288

**
 ,466

**
 ,439

**
 ,425

**
 ,319

**
 ,421

**
 ,368

**
 ,426

**
 ,451

**
 ,491

**
 ,518

**
 ,440

**
 ,500

**
 ,373

**
 ,433

**
 ,374

**
 ,389

**
 ,407

**
 ,440

**
 ,410

**
 ,508

**
 

Item 64 – DC 4 ,290
**
 ,328

**
 ,277

**
 ,434

**
 ,389

**
 ,405

**
 ,322

**
 ,376

**
 ,346

**
 ,450

**
 ,444

**
 ,438

**
 ,478

**
 ,439

**
 ,377

**
 ,373

**
 ,319

**
 ,198

**
 ,285

**
 ,299

**
 ,467

**
 ,426

**
 ,399

**
 

Item 65 – DC 4 ,405
**
 ,431

**
 ,343

**
 ,410

**
 ,437

**
 ,444

**
 ,375

**
 ,437

**
 ,393

**
 ,518

**
 ,455

**
 ,464

**
 ,501

**
 ,459

**
 ,448

**
 ,403

**
 ,375

**
 ,343

**
 ,352

**
 ,404

**
 ,381

**
 ,346

**
 ,495

**
 

Item 66 – DC 4 ,381
**
 ,384

**
 ,294

**
 ,421

**
 ,423

**
 ,428

**
 ,335

**
 ,425

**
 ,380

**
 ,554

**
 ,486

**
 ,452

**
 ,505

**
 ,501

**
 ,458

**
 ,368

**
 ,364

**
 ,295

**
 ,367

**
 ,334

**
 ,412

**
 ,434

**
 ,536

**
 

Item 67 – DC 4 ,431
**
 ,402

**
 ,348

**
 ,353

**
 ,432

**
 ,429

**
 ,381

**
 ,471

**
 ,380

**
 ,503

**
 ,396

**
 ,397

**
 ,473

**
 ,486

**
 ,519

**
 ,492

**
 ,476

**
 ,468

**
 ,446

**
 ,482

**
 ,367

**
 ,445

**
 ,511

**
 

Item 68 – DC 4 ,457
**
 ,424

**
 ,318

**
 ,356

**
 ,442

**
 ,436

**
 ,400

**
 ,421

**
 ,414

**
 ,539

**
 ,469

**
 ,460

**
 ,485

**
 ,508

**
 ,492

**
 ,481

**
 ,420

**
 ,391

**
 ,411

**
 ,469

**
 ,386

**
 ,398

**
 ,465

**
 

Item 69 – DC 4 ,460
**
 ,457

**
 ,342

**
 ,438

**
 ,482

**
 ,502

**
 ,384

**
 ,468

**
 ,424

**
 ,565

**
 ,509

**
 ,492

**
 ,521

**
 ,475

**
 ,489

**
 ,475

**
 ,420

**
 ,384

**
 ,450

**
 ,466

**
 ,363

**
 ,391

**
 ,510

**
 

Item 70 – DC 4 ,448
**
 ,406

**
 ,295

**
 ,446

**
 ,458

**
 ,474

**
 ,347

**
 ,459

**
 ,433

**
 ,526

**
 ,501

**
 ,466

**
 ,554

**
 ,477

**
 ,499

**
 ,441

**
 ,402

**
 ,313

**
 ,388

**
 ,386

**
 ,386

**
 ,401

**
 ,475

**
 

Item 71 – DC 4 ,473
**
 ,460

**
 ,339

**
 ,381

**
 ,497

**
 ,468

**
 ,377

**
 ,417

**
 ,405

**
 ,504

**
 ,431

**
 ,439

**
 ,491

**
 ,513

**
 ,527

**
 ,431

**
 ,412

**
 ,381

**
 ,429

**
 ,457

**
 ,350

**
 ,366

**
 ,490

**
 

 



 

 

 

Tabela II.2.1 – Matriz de correlação (continuação) 

 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Item 24 – DC 1 1 
                      

Item 25 – DC 2 ,521
**
 1 

                     

Item 26 – DC 2 ,530
**
 ,711

**
 1 

                    

Item 27- DC 2 ,536
**
 ,702

**
 ,687

**
 1 

                   

Item 28 – DC 2 ,562
**
 ,570

**
 ,567

**
 ,720

**
 1 

                  

Item 29 – DC 2 ,586
**
 ,542

**
 ,528

**
 ,666

**
 ,777

**
 1 

                 

Item 30 – DC 2 ,447
**
 ,517

**
 ,482

**
 ,532

**
 ,634

**
 ,682

**
 1 

                

Item 31 – DC 2 ,412
**
 ,461

**
 ,453

**
 ,511

**
 ,533

**
 ,563

**
 ,636

**
 1 

               

Item 32 – DC 2 ,540
**
 ,505

**
 ,471

**
 ,510

**
 ,595

**
 ,620

**
 ,632

**
 ,686

**
 1 

              

Item 33 – DC 2 ,543
**
 ,533

**
 ,536

**
 ,553

**
 ,614

**
 ,648

**
 ,590

**
 ,580

**
 ,680

**
 1 

             

Item 34 – DC 2 ,568
**
 ,518

**
 ,497

**
 ,559

**
 ,614

**
 ,633

**
 ,543

**
 ,543

**
 ,644

**
 ,749

**
 1 

            

Item 35 – DC 2 ,548
**
 ,529

**
 ,526

**
 ,589

**
 ,575

**
 ,569

**
 ,526

**
 ,529

**
 ,603

**
 ,696

**
 ,684

**
 1 

           

Item 36 – DC 2 ,464
**
 ,415

**
 ,408

**
 ,529

**
 ,589

**
 ,587

**
 ,541

**
 ,443

**
 ,472

**
 ,506

**
 ,495

**
 ,541

**
 1 

          

Item 37 – DC 2 ,448
**
 ,431

**
 ,451

**
 ,538

**
 ,575

**
 ,579

**
 ,526

**
 ,399

**
 ,422

**
 ,448

**
 ,478

**
 ,503

**
 ,682

**
 1 

         

Item 38 – DC 2 ,496
**
 ,457

**
 ,457

**
 ,455

**
 ,540

**
 ,557

**
 ,562

**
 ,435

**
 ,462

**
 ,501

**
 ,509

**
 ,532

**
 ,650

**
 ,701

**
 1 

        

Item 39 – DC 2 ,499
**
 ,414

**
 ,383

**
 ,482

**
 ,567

**
 ,589

**
 ,652

**
 ,468

**
 ,471

**
 ,495

**
 ,491

**
 ,508

**
 ,631

**
 ,632

**
 ,757

**
 1 

       

Item 40 – DC 2 ,489
**
 ,341

**
 ,400

**
 ,396

**
 ,491

**
 ,481

**
 ,471

**
 ,364

**
 ,451

**
 ,414

**
 ,502

**
 ,435

**
 ,484

**
 ,537

**
 ,631

**
 ,594

**
 1 

      

Item 41 – DC 2 ,450
**
 ,432

**
 ,412

**
 ,487

**
 ,504

**
 ,524

**
 ,505

**
 ,433

**
 ,431

**
 ,456

**
 ,482

**
 ,460

**
 ,579

**
 ,593

**
 ,599

**
 ,653

**
 ,539

**
 1 

     

Item 42 – DC 2 ,547
**
 ,424

**
 ,440

**
 ,464

**
 ,527

**
 ,511

**
 ,470

**
 ,437

**
 ,496

**
 ,483

**
 ,554

**
 ,551

**
 ,597

**
 ,552

**
 ,609

**
 ,616

**
 ,602

**
 ,720

**
 1 

    

Item 43 – DC 2 ,596
**
 ,453

**
 ,448

**
 ,484

**
 ,544

**
 ,550

**
 ,521

**
 ,435

**
 ,536

**
 ,478

**
 ,488

**
 ,571

**
 ,597

**
 ,599

**
 ,567

**
 ,596

**
 ,540

**
 ,644

**
 ,760

**
 1 

   

Item 44 – DC 2 ,496
**
 ,442

**
 ,496

**
 ,456

**
 ,515

**
 ,555

**
 ,522

**
 ,506

**
 ,547

**
 ,523

**
 ,524

**
 ,524

**
 ,454

**
 ,504

**
 ,493

**
 ,518

**
 ,515

**
 ,526

**
 ,584

**
 ,724

**
 1 

  

Item 45 – DC 3 ,450
**
 ,509

**
 ,550

**
 ,486

**
 ,393

**
 ,434

**
 ,374

**
 ,374

**
 ,375

**
 ,439

**
 ,498

**
 ,549

**
 ,312

**
 ,354

**
 ,362

**
 ,369

**
 ,440

**
 ,362

**
 ,462

**
 ,418

**
 ,503

**
 1 

 



 

 

 

Item 46 – DC 3 ,443
**
 ,414

**
 ,446

**
 ,457

**
 ,434

**
 ,456

**
 ,405

**
 ,380

**
 ,386

**
 ,452

**
 ,501

**
 ,526

**
 ,356

**
 ,322

**
 ,353

**
 ,395

**
 ,403

**
 ,392

**
 ,418

**
 ,418

**
 ,466

**
 ,726

**
 1 

Item 47 – DC 3 ,422
**
 ,462

**
 ,505

**
 ,447

**
 ,383

**
 ,429

**
 ,343

**
 ,357

**
 ,343

**
 ,453

**
 ,474

**
 ,478

**
 ,315

**
 ,321

**
 ,360

**
 ,356

**
 ,380

**
 ,362

**
 ,422

**
 ,382

**
 ,483

**
 ,805

**
 ,692

**
 

Item 48 – DC 3 ,457
**
 ,487

**
 ,561

**
 ,511

**
 ,457

**
 ,516

**
 ,419

**
 ,417

**
 ,384

**
 ,499

**
 ,503

**
 ,504

**
 ,340

**
 ,381

**
 ,394

**
 ,405

**
 ,396

**
 ,379

**
 ,418

**
 ,402

**
 ,493

**
 ,739

**
 ,703

**
 

Item 49 – DC 3 ,366
**
 ,426

**
 ,516

**
 ,447

**
 ,375

**
 ,425

**
 ,357

**
 ,346

**
 ,376

**
 ,447

**
 ,486

**
 ,443

**
 ,267

**
 ,324

**
 ,303

**
 ,326

**
 ,360

**
 ,365

**
 ,402

**
 ,360

**
 ,468

**
 ,706

**
 ,643

**
 

Item 50 – DC 3 ,353
**
 ,402

**
 ,517

**
 ,439

**
 ,350

**
 ,423

**
 ,337

**
 ,335

**
 ,393

**
 ,452

**
 ,477

**
 ,463

**
 ,258

**
 ,321

**
 ,285

**
 ,299

**
 ,389

**
 ,348

**
 ,405

**
 ,376

**
 ,501

**
 ,712

**
 ,645

**
 

Item 51 – DC 3 ,364
**
 ,401

**
 ,521

**
 ,456

**
 ,416

**
 ,459

**
 ,385

**
 ,348

**
 ,331

**
 ,454

**
 ,473

**
 ,488

**
 ,337

**
 ,360

**
 ,365

**
 ,358

**
 ,394

**
 ,396

**
 ,454

**
 ,382

**
 ,427

**
 ,656

**
 ,616

**
 

Item 52 – DC 3 ,396
**
 ,428

**
 ,518

**
 ,459

**
 ,389

**
 ,448

**
 ,418

**
 ,316

**
 ,375

**
 ,451

**
 ,465

**
 ,491

**
 ,298

**
 ,320

**
 ,302

**
 ,349

**
 ,364

**
 ,368

**
 ,406

**
 ,405

**
 ,461

**
 ,710

**
 ,637

**
 

Item 53 – DC 3 ,489
**
 ,602

**
 ,607

**
 ,536

**
 ,474

**
 ,548

**
 ,427

**
 ,454

**
 ,468

**
 ,483

**
 ,466

**
 ,483

**
 ,381

**
 ,375

**
 ,375

**
 ,377

**
 ,371

**
 ,369

**
 ,411

**
 ,454

**
 ,472

**
 ,549

**
 ,506

**
 

Item 54 – DC 3 ,417
**
 ,457

**
 ,552

**
 ,463

**
 ,383

**
 ,426

**
 ,358

**
 ,399

**
 ,456

**
 ,483

**
 ,513

**
 ,532

**
 ,303

**
 ,295

**
 ,321

**
 ,326

**
 ,350

**
 ,332

**
 ,417

**
 ,407

**
 ,474

**
 ,612

**
 ,559

**
 

Item 55 – DC 3 ,461
**
 ,488

**
 ,537

**
 ,544

**
 ,548

**
 ,575

**
 ,426

**
 ,354

**
 ,464

**
 ,543

**
 ,570

**
 ,546

**
 ,424

**
 ,411

**
 ,446

**
 ,446

**
 ,441

**
 ,410

**
 ,509

**
 ,479

**
 ,478

**
 ,557

**
 ,551

**
 

Item 56 – DC 3 ,411
**
 ,400

**
 ,460

**
 ,488

**
 ,529

**
 ,501

**
 ,421

**
 ,356

**
 ,431

**
 ,459

**
 ,475

**
 ,471

**
 ,408

**
 ,415

**
 ,425

**
 ,471

**
 ,411

**
 ,415

**
 ,483

**
 ,476

**
 ,434

**
 ,484

**
 ,511

**
 

Item 57 – DC 3 ,458
**
 ,406

**
 ,437

**
 ,479

**
 ,514

**
 ,523

**
 ,436

**
 ,409

**
 ,449

**
 ,410

**
 ,447

**
 ,446

**
 ,409

**
 ,370

**
 ,438

**
 ,478

**
 ,424

**
 ,410

**
 ,473

**
 ,465

**
 ,442

**
 ,387

**
 ,459

**
 

Item 58 – DC 3 ,478
**
 ,476

**
 ,475

**
 ,589

**
 ,588

**
 ,596

**
 ,474

**
 ,409

**
 ,535

**
 ,496

**
 ,546

**
 ,505

**
 ,540

**
 ,466

**
 ,473

**
 ,517

**
 ,451

**
 ,506

**
 ,525

**
 ,510

**
 ,482

**
 ,387

**
 ,479

**
 

Item 59 – DC 3 ,528
**
 ,475

**
 ,473

**
 ,581

**
 ,601

**
 ,634

**
 ,474

**
 ,429

**
 ,503

**
 ,494

**
 ,552

**
 ,490

**
 ,551

**
 ,519

**
 ,496

**
 ,540

**
 ,485

**
 ,503

**
 ,553

**
 ,529

**
 ,501

**
 ,418

**
 ,484

**
 

Item 60 – DC 3 ,531
**
 ,439

**
 ,452

**
 ,509

**
 ,528

**
 ,576

**
 ,473

**
 ,429

**
 ,458

**
 ,474

**
 ,528

**
 ,469

**
 ,557

**
 ,498

**
 ,548

**
 ,561

**
 ,484

**
 ,481

**
 ,506

**
 ,485

**
 ,445

**
 ,360

**
 ,454

**
 

Item 61 – DC 3 ,524
**
 ,450

**
 ,453

**
 ,498

**
 ,527

**
 ,579

**
 ,494

**
 ,465

**
 ,480

**
 ,502

**
 ,490

**
 ,440

**
 ,590

**
 ,519

**
 ,557

**
 ,568

**
 ,467

**
 ,628

**
 ,629

**
 ,583

**
 ,474

**
 ,380

**
 ,447

**
 

Item 62 – DC 3 ,545
**
 ,508

**
 ,531

**
 ,566

**
 ,558

**
 ,588

**
 ,470

**
 ,414

**
 ,464

**
 ,473

**
 ,504

**
 ,478

**
 ,525

**
 ,501

**
 ,505

**
 ,544

**
 ,469

**
 ,481

**
 ,502

**
 ,521

**
 ,482

**
 ,436

**
 ,478

**
 

Item 63 – DC 4 ,521
**
 ,416

**
 ,438

**
 ,452

**
 ,459

**
 ,514

**
 ,404

**
 ,389

**
 ,486

**
 ,566

**
 ,525

**
 ,526

**
 ,478

**
 ,426

**
 ,469

**
 ,445

**
 ,441

**
 ,366

**
 ,455

**
 ,437

**
 ,424

**
 ,436

**
 ,491

**
 

Item 64 – DC 4 ,444
**
 ,443

**
 ,465

**
 ,442

**
 ,384

**
 ,414

**
 ,360

**
 ,363

**
 ,458

**
 ,473

**
 ,478

**
 ,483

**
 ,367

**
 ,336

**
 ,330

**
 ,332

**
 ,397

**
 ,410

**
 ,385

**
 ,379

**
 ,401

**
 ,495

**
 ,496

**
 

Item 65 – DC 4 ,510
**
 ,416

**
 ,408

**
 ,459

**
 ,513

**
 ,504

**
 ,395

**
 ,352

**
 ,489

**
 ,529

**
 ,556

**
 ,526

**
 ,451

**
 ,335

**
 ,371

**
 ,395

**
 ,456

**
 ,400

**
 ,473

**
 ,450

**
 ,407

**
 ,405

**
 ,450

**
 

Item 66 – DC 4 ,517
**
 ,394

**
 ,416

**
 ,426

**
 ,483

**
 ,501

**
 ,392

**
 ,392

**
 ,501

**
 ,542

**
 ,559

**
 ,536

**
 ,400

**
 ,325

**
 ,366

**
 ,381

**
 ,398

**
 ,388

**
 ,454

**
 ,435

**
 ,451

**
 ,449

**
 ,496

**
 

Item 67 – DC 4 ,531
**
 ,424

**
 ,377

**
 ,483

**
 ,545

**
 ,554

**
 ,436

**
 ,393

**
 ,529

**
 ,551

**
 ,565

**
 ,535

**
 ,494

**
 ,408

**
 ,456

**
 ,467

**
 ,435

**
 ,431

**
 ,524

**
 ,484

**
 ,429

**
 ,378

**
 ,447

**
 

Item 68 – DC 4 ,536
**
 ,423

**
 ,422

**
 ,401

**
 ,464

**
 ,499

**
 ,413

**
 ,415

**
 ,520

**
 ,532

**
 ,551

**
 ,493

**
 ,428

**
 ,410

**
 ,409

**
 ,394

**
 ,401

**
 ,450

**
 ,509

**
 ,500

**
 ,423

**
 ,373

**
 ,381

**
 

Item 69 – DC 4 ,529
**
 ,438

**
 ,437

**
 ,455

**
 ,537

**
 ,518

**
 ,467

**
 ,424

**
 ,512

**
 ,516

**
 ,600

**
 ,538

**
 ,460

**
 ,436

**
 ,479

**
 ,479

**
 ,487

**
 ,466

**
 ,569

**
 ,529

**
 ,491

**
 ,421

**
 ,486

**
 

Item 70 – DC 4 ,547
**
 ,444

**
 ,444

**
 ,458

**
 ,485

**
 ,505

**
 ,423

**
 ,406

**
 ,515

**
 ,536

**
 ,553

**
 ,496

**
 ,374

**
 ,353

**
 ,390

**
 ,416

**
 ,466

**
 ,461

**
 ,496

**
 ,479

**
 ,467

**
 ,371

**
 ,470

**
 



 

 

 

Item 71 – DC 4 ,558
**
 ,424

**
 ,428

**
 ,459

**
 ,517

**
 ,544

**
 ,439

**
 ,378

**
 ,506

**
 ,570

**
 ,558

**
 ,505

**
 ,440

**
 ,392

**
 ,454

**
 ,463

**
 ,449

**
 ,443

**
 ,553

**
 ,508

**
 ,435

**
 ,349

**
 ,409

**
 

 

Tabela II.2.1 – Matriz de correlação (continuação) 

 
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 

Item 47 – DC 3 1 
                        

Item 48 – DC 3 ,843
**
 1 

                       

Item 49 – DC 3 ,811
**
 ,793

**
 1 

                      

Item 50 – DC 3 ,816
**
 ,784

**
 ,929

**
 1 

                     

Item 51 – DC 3 ,708
**
 ,729

**
 ,733

**
 ,754

**
 1 

                    

Item 52 – DC 3 ,765
**
 ,793

**
 ,794

**
 ,822

**
 ,759

**
 1 

                   

Item 53 – DC 3 ,582
**
 ,612

**
 ,596

**
 ,599

**
 ,599

**
 ,595

**
 1 

                  

Item 54 – DC 3 ,676
**
 ,667

**
 ,722

**
 ,742

**
 ,656

**
 ,718

**
 ,714

**
 1 

                 

Item 55 – DC 3 ,564
**
 ,623

**
 ,573

**
 ,591

**
 ,605

**
 ,611

**
 ,566

**
 ,622

**
 1 

                

Item 56 – DC 3 ,486
**
 ,543

**
 ,488

**
 ,493

**
 ,554

**
 ,572

**
 ,453

**
 ,523

**
 ,717

**
 1 

               

Item 57 – DC 3 ,415
**
 ,463

**
 ,399

**
 ,405

**
 ,465

**
 ,445

**
 ,427

**
 ,429

**
 ,626

**
 ,732

**
 1 

              

Item 58 – DC 3 ,403
**
 ,496

**
 ,432

**
 ,420

**
 ,472

**
 ,471

**
 ,463

**
 ,468

**
 ,638

**
 ,628

**
 ,703

**
 1 

             

Item 59 – DC 3 ,444
**
 ,497

**
 ,452

**
 ,442

**
 ,500

**
 ,457

**
 ,464

**
 ,472

**
 ,655

**
 ,641

**
 ,676

**
 ,858

**
 1 

            

Item 60 – DC 3 ,399
**
 ,433

**
 ,359

**
 ,353

**
 ,403

**
 ,372

**
 ,420

**
 ,389

**
 ,512

**
 ,545

**
 ,600

**
 ,675

**
 ,720

**
 1 

           

Item 61 – DC 3 ,443
**
 ,442

**
 ,423

**
 ,395

**
 ,423

**
 ,366

**
 ,443

**
 ,377

**
 ,498

**
 ,531

**
 ,547

**
 ,598

**
 ,679

**
 ,739

**
 1 

          

Item 62 – DC 3 ,470
**
 ,473

**
 ,453

**
 ,443

**
 ,449

**
 ,434

**
 ,538

**
 ,486

**
 ,600

**
 ,570

**
 ,579

**
 ,670

**
 ,720

**
 ,709

**
 ,694

**
 1 

         

Item 63 – DC 4 ,438
**
 ,453

**
 ,392

**
 ,405

**
 ,446

**
 ,422

**
 ,503

**
 ,497

**
 ,458

**
 ,443

**
 ,462

**
 ,479

**
 ,530

**
 ,563

**
 ,572

**
 ,585

**
 1 

        

Item 64 – DC 4 ,541
**
 ,566

**
 ,599

**
 ,602

**
 ,530

**
 ,554

**
 ,577

**
 ,654

**
 ,556

**
 ,525

**
 ,453

**
 ,490

**
 ,503

**
 ,428

**
 ,499

**
 ,551

**
 ,615

**
 1 

       

Item 65 – DC 4 ,469
**
 ,480

**
 ,489

**
 ,503

**
 ,496

**
 ,496

**
 ,508

**
 ,536

**
 ,564

**
 ,510

**
 ,457

**
 ,526

**
 ,520

**
 ,487

**
 ,499

**
 ,515

**
 ,616

**
 ,685

**
 1 

      



 

 

 

Item 66 – DC 4 ,503
**
 ,509

**
 ,523

**
 ,536

**
 ,487

**
 ,521

**
 ,499

**
 ,589

**
 ,556

**
 ,470

**
 ,441

**
 ,510

**
 ,538

**
 ,474

**
 ,499

**
 ,537

**
 ,599

**
 ,693

**
 ,780

**
 1 

     

Item 67 – DC 4 ,389
**
 ,434

**
 ,336

**
 ,336

**
 ,413

**
 ,391

**
 ,441

**
 ,402

**
 ,525

**
 ,515

**
 ,490

**
 ,564

**
 ,602

**
 ,610

**
 ,603

**
 ,514

**
 ,601

**
 ,487

**
 ,627

**
 ,611

**
 1 

    

Item 68 – DC 4 ,393
**
 ,389

**
 ,359

**
 ,361

**
 ,409

**
 ,366

**
 ,437

**
 ,379

**
 ,462

**
 ,473

**
 ,451

**
 ,458

**
 ,528

**
 ,532

**
 ,581

**
 ,499

**
 ,590

**
 ,505

**
 ,616

**
 ,604

**
 ,716

**
 1 

   

Item 69 – DC 4 ,488
**
 ,504

**
 ,463

**
 ,456

**
 ,522

**
 ,456

**
 ,500

**
 ,457

**
 ,592

**
 ,514

**
 ,499

**
 ,555

**
 ,590

**
 ,522

**
 ,542

**
 ,534

**
 ,597

**
 ,529

**
 ,662

**
 ,676

**
 ,646

**
 ,691

**
 1 

  

Item 70 – DC 4 ,421
**
 ,480

**
 ,455

**
 ,472

**
 ,479

**
 ,467

**
 ,476

**
 ,471

**
 ,523

**
 ,512

**
 ,494

**
 ,521

**
 ,540

**
 ,546

**
 ,542

**
 ,541

**
 ,588

**
 ,551

**
 ,614

**
 ,652

**
 ,606

**
 ,660

**
 ,729

**
 1 

 

Item 71 – DC 4 ,386
**
 ,440

**
 ,382

**
 ,371

**
 ,443

**
 ,397

**
 ,483

**
 ,395

**
 ,513

**
 ,520

**
 ,519

**
 ,561

**
 ,600

**
 ,565

**
 ,584

**
 ,550

**
 ,604

**
 ,495

**
 ,619

**
 ,603

**
 ,759

**
 ,757

**
 ,733

**
 ,755

**
 1 
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Tal como expresso no Quadro II.2.4 verifica-se a existência de correlações 

entre todos os pares de componentes (<0,001) e o pressuposto da linearidade das 

relações (positivas) entre todas as componentes. 

 

 

Quadro II.2.4 

Coeficiente de correlação entre itens 

 
Intraclass Correlation Coefficient 

 
Intraclass 

Correlationa 

95% Confidence Interval F Test with True Value 0 

Lower Bound Upper Bound Value df1 df2 Sig 

Single Measures ,463b ,427 ,502 62,185 352 24640 ,000 

Average Measures ,984c ,981 ,986 62,185 352 24640 ,000 

Two-way mixed effects model where people effects are random and measures effects are fixed. 

a. Type C intraclass correlation coefficients using a consistency definition-the between-measure variance is excluded from 

the denominator variance. 

b. The estimator is the same, whether the interaction effect is present or not. 

c. This estimate is computed assuming the interaction effect is absent, because it is not estimable otherwise. 

 

 

O Quadro II.2.5 apresenta a correlação item-total e o valor do Alfa de 

Cronbach se o item fosse apagado, assim a coluna “scale mean if item deleted” 

apresenta o valor médio da “competência dos DT” após ser eleminada cada uma 

das componentes (itens).  

A coluna “Alpfa if item delected” dá, para cada componente (item), o 

coeficiente de fiabilidade interna alfa (α) após a exclusão do item da competência 

global. Os valores desta coluna (todos de 0,984) indicam que o valor do coeficiente 

α continuaria a ser bom se qualquer componente fosse retirada da competência 

global e que, portanto, se pode concluir que a fiabilidade do QPCDT (competência 

total dos DT) não depende demais duma só componente. 

A coluna “corrected item-total correlation” apresenta informação bastante 

relevante, já que indica qual a correlação entre cada componente (item) e a 

competência global dos DT quando a contribuição da componente é excluída da 

competência global. As “corrected item-total correlations”, do Quadro II.2.5 têm 
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valores ligeiramente elevados (acima dos 0,70), e alguns elevados (cerca de 6 acima 

dos 0.75). 

O cálculo das correlações item-total (ou seja as correlações entre os valores 

atribuídos a cada item e o valor total para o conjunto dos itens, também designada 

item-restante) parte da assumpção de que cada item deve contribuir para a 

formação da (atitude / comportamento) dimensão que se pretende medir. “Em 

termos estatísticos, isto significa que deve existir uma relação relativamente forte 

(de 0,4 a 0,7) entre cada item e o total e esta correlação deve ser estatisticamente 

significativa” (Hill & Hill, 2009, p. 139).  

 O Quadro II.2.5 mostra que todas as “corrected item-total correlation” têm 

valores intermédios e relativos homogéneos. Contribuindo todos os itens de forma 

equitativa para a variável latente “percepção de competências dos DT”. Dos 71 

itens o “Item 29 – DC 2” tem uma correlação mais elevada e o item “Item 3 – DC 

1” tem uma correlação ligeiramente mais pequena. 

 

Quadro II.2.5 

Correlação item-total e valor do Alfa de Cronbach se o item fosse apagado 

 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Alfa de 

Cronbach if 

Item Deleted 

Item 1 – DC 1 173,78 1193,609 ,565 ,984 

Item 2 – DC 1 173,81 1191,374 ,615 ,984 

Item 3 – DC 1 173,69 1194,278 ,547 ,984 

Item 4 – DC1 174,15 1189,187 ,615 ,984 

Item 5 – DC 1 173,99 1189,199 ,649 ,984 

Item 6 – DC 1 174,13 1184,034 ,695 ,984 

Item 7 – DC 1 173,66 1191,071 ,598 ,984 

Item 8 – DC 1 173,80 1187,447 ,644 ,984 

Item 9 – DC 1 173,89 1187,505 ,647 ,984 

Item 10 – DC 1 174,01 1186,383 ,693 ,984 

Item 11 – DC 1 174,25 1187,401 ,648 ,984 

Item 12 – DC 1 174,23 1187,361 ,655 ,984 

Item 13 – DC 1 174,12 1185,952 ,691 ,984 

Item 14 – DC 1 173,99 1186,205 ,714 ,984 

Item 15 – DC 1 173,89 1186,432 ,703 ,984 

Item 16 – DC 1 173,87 1188,850 ,673 ,984 

Item 17 – DC 1 173,62 1190,299 ,599 ,984 

Item 18 – DC 1 173,44 1193,799 ,558 ,984 

Item 19 – DC 1 173,59 1189,219 ,609 ,984 

Item 20 – DC 1 173,74 1188,411 ,628 ,984 

Item 21 – DC 1 174,34 1188,322 ,606 ,984 
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Item 22 – DC 1 174,30 1186,194 ,641 ,984 

Item 23 – DC 1 174,01 1185,474 ,686 ,984 

Item 24 – DC 1 173,95 1185,077 ,735 ,984 

Item 25 – DC 2 174,16 1183,876 ,675 ,984 

Item 26 – DC 2 174,19 1182,613 ,696 ,984 

Item 27– DC 2 174,03 1179,351 ,716 ,984 

Item 28 – DC 2 173,84 1181,723 ,744 ,984 

Item 29 – DC 2 173,93 1181,913 ,775 ,984 

Item 30 – DC 2 173,94 1183,227 ,680 ,984 

Item 31 – DC 2 174,15 1185,759 ,617 ,984 

Item 32 – DC 2 174,05 1181,369 ,702 ,984 

Item 33 – DC 2 174,07 1183,708 ,728 ,984 

Item 34 – DC 2 174,05 1182,262 ,759 ,984 

Item 35 – DC 2 174,10 1181,461 ,760 ,984 

Item 36 – DC 2 173,68 1187,822 ,663 ,984 

Item 37 – DC 2 173,76 1189,242 ,638 ,984 

Item 38 – DC 2 173,73 1189,180 ,658 ,984 

Item 39 – DC 2 173,78 1186,259 ,670 ,984 

Item 40 – DC 2 173,92 1188,493 ,637 ,984 

Item 41 – DC 2 173,92 1187,964 ,658 ,984 

Item 42 – DC 2 173,88 1186,177 ,727 ,984 

Item 43 – DC 2 173,90 1186,043 ,727 ,984 

Item 44 – DC 2 174,08 1184,811 ,700 ,984 

Item 45 – DC 3 174,52 1178,506 ,663 ,984 

Item 46 – DC 3 174,40 1178,910 ,664 ,984 

Item 47 – DC 3 174,66 1173,374 ,688 ,984 

Item 48 – DC 3 174,58 1172,829 ,717 ,984 

Item 49 – DC 3 174,81 1177,927 ,666 ,984 

Item 50 – DC 3 174,88 1176,787 ,672 ,984 

Item 51 – DC 3 174,52 1177,159 ,665 ,984 

Item 52 – DC 3 174,73 1175,731 ,673 ,984 

Item 53 – DC 3 174,49 1179,898 ,695 ,984 

Item 54 – DC 3 174,79 1177,405 ,683 ,984 

Item 55 – DC 3 174,22 1177,738 ,728 ,984 

Item 56 – DC 3 174,18 1178,566 ,678 ,984 

Item 57 – DC 3 174,05 1181,449 ,660 ,984 

Item 58 – DC 3 173,92 1182,072 ,724 ,984 

Item 59 – DC 3 173,89 1179,731 ,766 ,984 

Item 60 – DC 3 173,74 1185,330 ,703 ,984 

Item 61 – DC 3 173,91 1183,162 ,724 ,984 

Item 62 – DC 3 174,01 1180,764 ,731 ,984 

Item 63 – DC 4 174,07 1186,635 ,673 ,984 

Item 64 – DC 4 174,50 1180,143 ,678 ,984 

Item 65 – DC 4 174,12 1180,738 ,696 ,984 

Item 66 – DC 4 174,23 1181,077 ,714 ,984 

Item 67 – DC 4 173,86 1183,466 ,700 ,984 

Item 68 – DC 4 174,00 1183,344 ,690 ,984 

Item 69 – DC 4 174,10 1181,353 ,744 ,984 

Item 70 – DC 4 174,14 1182,283 ,697 ,984 

Item 71 – DC 4 173,92 1182,085 ,707 ,984 

 

 

Para testar a consistência do questionário optámos por um coeficiente 

destinado a estimar a estabilidade interna. Assim, e uma vez que a “medida da 

consistência interna é encontrada com base na média da intercorrelações entre todos 
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os itens” (Ribeiro, 1999, p. 113) do questionário, foi utilizado o Alfa de Cronbach 

(α), expresso através da fórmula própria e calculado com o recurso ao SPSS (versão 

19).  

Assim, para o QPCDT_Total: 

Case Processing Summary 

QPCDT_Total N % 

Cases Valid 353 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 353 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Estatísticas de Fidedignidade 

Alfa de Cronbach Nº de Itens 

,984 71 
 

 

Assim, para o QPCDT_ECE_PI: 

Estatísticas de Fidedignidade 

Alfa de Cronbach Nº de Itens 

,956 24 

 

Assim, para o QPCDT_DGRH: 

Estatísticas de Fidedignidade 

Alfa de Cronbach Nº de Itens 

,959 20 

 

Assim, para o QPCDT_GEFL: 

Estatísticas de Fidedignidade 

Alfa de Cronbach Nº de Itens 

,961 18 

 

Assim, para o QPCDT_VAIS: 

Estatísticas de Fidedignidade 

Alfa de Cronbach Nº de Itens 

,941 9 
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Em virtude dos valores dos coeficientes de fiabilidade se situarem, em todas 

as escalas, acima dos 0,940, permite-nos considerar o QPCDT como bastante fiável 

(isto é, todas as escalas do instrumento são bastante fiáveis). 

 

2.1.2 – Validade do QPCDT 

 

A validade é ao mesmo tempo mais importante e muito mais difícil de 

medir do que a fidedignidade. Este último conceito, sendo de grande importância, 

não é o único conceito crucial na mensuração de um atributo ou característica do 

sujeito. Talvez de maior importância seja mesmo saber se um determinado 

instrumento mede, ou não, aquilo que pretende medir (ou se prediz aquilo que é 

suposto predizer). Isto tem que ver com um critério cardinal digno da técnica da 

mensuração – o conceito de validade. 

“A validade refere-se ao que o teste mede e a quão bem o faz. É a garantia 

que o teste dá que mede o que se propõe medir” (Ribeiro, 1999, p. 113). Assim, a 

validade determina-se com referência ao uso particular para o qual o instrumento 

foi desenvolvido. Por seu turno os juízos para estabelecermos a validade de uma 

medida devem ser baseados em evidência empírica sólida (idem, p. 114). 

De forma simplista, diríamos que a validade de um instrumento se refere ao 

grau, segundo o qual este mede de facto aquilo que se propõe medir. A validade 

denota pois o grau ou a magnitude com que determinado instrumento mede aquilo 

que se propõe medir. 

Apesar das várias faces da validade (definidas pela APA, em 1954)
113

. O 

facto é que ela garante, embora de modo empírico, que o questionário mede o que é 

suposto medir expressando, inclusivamente, quais os critérios escolhidos para 

determinar a sua validade e que se relacionam com o instrumento. 

                                                      

113
 Validade de conteúdo. Validade de constructo. Validade de preditiva e validade concorrente – 

estas duas enquanto validade de critério. 
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Ao nível dos testes psicológicos, diríamos que duas das suas características 

consistem em fornecer uma amplitude de resultados razoavelmente grande, que 

traduza as grandes diferenças das aptidões humanas e ainda, que essa distribuição 

dos resultados, tenda para curva da distribuição normal (curva de Gauss) (Freeman, 

1962, p. 276). 

Frequentemente os psicólogos e os indivíduos que estudam os fenómenos 

relativos à personalidade distinguem três tipos de validade: – de constructo; de 

critério e de conteúdo. O conceito de validade de constructo, no domínio da 

psicologia, remete-nos para a questão de saber se um teste mede bem algo que 

existe mas que, na realidade, não passa de útil invenção abstracta. Esta é, talvez, a 

mais importante forma de medir a validade, embora, uma das mais complexas. A 

validade de critério, sendo amplamente utilizada na construção dos testes 

psicológicos, diz respeito à eficácia da pontuação dos instrumentos (para predizer 

um comportamento ou comportamentos observáveis) – um critério externo 

(Golden, 1984). No estudo por nós desenvolvido procurámos aferir da validade de 

conteúdo do QPCDT. 

A validade de conteúdo é, quase inteiramente, determinada pela 

concordância entre peritos em considerar que cada item, de facto representa 

aspectos da variável, que se deseja mensurar. A validade de conteúdo diz respeito à 

adequação do instrumento, ao conteúdo a mensurar (no caso o QPCDT a 

competência dos DT), sendo um indicador importante para os instrumentos que 

impliquem relevância ao nível do desempenho ou da eficácia (não se aplicando, 

pois, exclusivamente, a testes de personalidade). 

Esta forma de validade é estimada avaliando a relevância dos itens do 

instrumento, individualmente e em conjunto. Cada item deve ser uma amostra de 

conhecimento (ou de rendimento) do que o instrumento se propõe medir. No seu 

conjunto, constituem uma amostra representativa da variável. O que um item mede, 

num dado momento, dependerá não apenas da estrutura do próprio item (ou teste) 
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mas das condições sob as quais ele está a ser medido aplicado e pontuado. As 

instruções, os procedimentos de pontuação ou tempo de duração do teste podem 

causar interferência e provocar correlações externas ao que pretendemos mensurar, 

o que poderá levar a um baixo grau de validade de conteúdo. 

No caso do nosso instrumento (e antes da realização do pré-teste), optámos 

por consultar dois directores técnicos séniores (com mais de 15 anos de 

experiência)
114

 tidos, por nós, como os peritos capazes de garantir evidência 

empírica sólida (Ribeiro (1999, p. 114), por via da sua prática profissional. Foi 

igualmente consultado um outro perito, enquanto investigador experimentado na 

criação / desenvolvimento de questionários – dada a concordância destes peritos 

consideramos existir validade de conteúdo, noQPCDT e respectivos itens. 

                                                      

114
 A nossa actividade enquanto docente supervisora de estágios (licenciatura em Serviço Social) 

realizados em várias áreas de intervenção social e instituções diversas, faculta-nos uma fecunda 

partilha de ideias bem como a reflexão com estes profissionais. 
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Capítulo 3 

Apresentação e análise dos resultados 

 

O número total de respostas obtidas foi de 354, no entanto, e em virtude de 

uma das respostas obtidas ter sido considerada inválida, devido à não observação de 

um dos critérios de inclusão (o respondente não possuía formação académica de 

nível superior, logo não correspondia ao grupo determinado em termos de 

população alvo), sendo a amostra constituída por 353 respostas válidas. 

– N = 353 – 

Com o intuito de facultar uma perspectiva geral, em termos de 

representação geográfica das respostas obtidas, começaremos por apresentar a 

distribuição das respostas válidas, agrupadas por Distrito, relativamente aos oito 

distritos onde os inquiridos, abrangidos pelo estudo, realizam a sua actividade 

laboral – e que compõem a Região Centro (alargada). A opção por uma 

representação em termos de distrito e não de município, deve-se ao elevado número 

de municípios envolvidos e da divisão administrativa em causa – o Distrito – ser 

utilizada, com grande frequência, em estudos académicos realizados em Portugal. 
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Os dados inerentes à primeira parte do instrumento de recolha de dados, 

“O/A Director(a) Técnico(a) – Caracterização Socioprofissional”, apresentar-se-ão 

a partir da análise das variáveis demográficas (idade, sexo) e profissionais 

(formação académica, ano de ingresso na instituição, tipo de contrato), sendo as 

mesmas apresentadas isoladamente ou de forma combinada, quando tal se justificar. 

De igual forma, a caracterização das instituições nas quais os inquiridos exercem a 

sua actividade laboral serão apresentados a partir das variáveis correspondentes às 

questões da Parte II do Questionário – “A Instituição – Informações sobre a 

Instituição” (ex. natureza jurídica, número de colaboradores, respostas sociais 

existentes, etc.). A Parte III – “Questionário de Percepção de Competências” será o 

último ponto relativo à apresentação dos dados das respostas válidas obtidas. 

A apresentação e análise de dados decorrem, numa primeira fase, do 

tratamento estatístico de tipo descritivo. Assim, além da apresentação das 

frequências absolutas e relativas são expostas as medidas de tendência central e de 

dispersão. Privilegiar-se-á, igualmente, a elaboração de gráficos, capazes de ilustrar 

o produto empírico desta pesquisa, os quais ilustram e complementam a 

apresentação dos resultados alcançados. 

No entanto, não será descurada estatística bivariada, recorrendo à correlação 

de variáveis, à aplicação de testes que nos permitem determinar diferenças e nos 

possibilitam inferir a partir dos dados possibilitando-nos a discussão e extrair 

eventuais conclusões. Os distritos onde os inquiridos exercem a sua actividade 

laboral, encontram-se expressos através do Gráfico II.3.1 que apresenta as 

percentagens de respostas válidas obtidas (n= 353), agrupadas segundo a divisão 

administrativa territorial “Distrito”
115

. 

                                                      

115
 A opção pela referência à divisão administrativa “Distrito” prende-se com o facto de 

corresponder à forma como o sítio oficial do ISS, IP, relativo às Respostas Sociais existentes, 

estar organizado tendo por referência o Distrito; o Concelho; a Freguesia (cfr. sítio da “Carta 

Social”). 
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Os distritos
116

 que mais destacam na percentagem de respostas obtidas são 

os distritos da Guarda (18.4%), de Leiria e Coimbra, com percentagens de 

participação muito próximas, respectivamente, 17% e 16.7%. O distrito que aparece 

posicionado em quarto lugar é o de Castelo Branco, com 12.5% das respostas, 

seguido dos distritos de Santarém e Aveiro, com 10.8% e 10.5% respectivamente. 

Apenas algumas décimas abaixo o distrito de Viseu (9.6%) e, por fim, o distrito que 

regista uma percentagem mais baixa de participação é o de Lisboa com 4,5%, das 

respostas
117

. 

 

 

 

                                                      

116
 Alguns dos Distritos que integram a Região Centro alargada (Santarém, Lisboa, Aveiro) não 

contemplam, a totalidade dos seus municípios, em virtude de alguns deles integrarem outras 

Regiões Administrativas (NUT III), nomeadamente Região Norte e Região de Lisboa e Vale do 

Tejo – é o caso do Distrito de Aveiro (em que alguns dos seus municípios fazem parte da Região 

Norte) e dos Distritos de Santarém e de Lisboa (em que alguns dos seus municípios integram a 

Região de Lisboa e Vale do Tejo –, não se verificando, deste modo, uma correspondência entre o 

número de municípios que compõem a Região Centro alargada e o somatório dos municípios que 

compõem os oito Distritos aqui representados. 
117

 Note-se que tal como expresso, anteriormente, a área de abrangência do estudo é a Região Centro 

alargada (NUT III), que integra um total de 100 municípios (ver Anexo III e Apêndice III).  

Aveiro 

10.5% 
Castelo Branco 
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Coimbra 
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Guarda 
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Leiria 
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Lisboa 
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Santarém 

10.8% 

Viseu 

9.6% 

Gráfico II.3.1 

Distribuição das Respostas Válidas, segundo o Distrito 
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3.1. – Caracterização da amostra 

 

Os inquiridos que compõem a nossa amostra (n=353) são esmagadoramente 

do sexo feminino (95.8%), registando-se apenas 4.2% de respostas de indivíduos do 

sexo masculino. A sua média de idades situa-se nos 36.8 anos (  ± 6.8 – ver Tabela 

II.3.1) tendo o inquirido mais jovem 22 anos e o mais velho 64 anos, atestando-se 

assim uma amplitude de 42 anos. 

 

 

 

Tabela II.3.1 

Características dos Participantes 
  

 M SD 

Idade 36,8 ± 6,8 

Nº de colaboradores que dirige 22,92 ± 20,246 

N.º de quadros superiores que dirige 2,20 ± 3,330 

N.º de Anos de Director(a) Técnico(a) 5,64 ± 5,043 

Total Colaboradores remunerados da 

instituição 

28,24 ± 45,843 

   

 

 

De acordo os dados obervados na variável idade podemos verificar, através 

do Gráfico II.3.2, que o escalão etário que acolhe maior número de respondentes é 

o que se situa entre os 31 e os 35 anos, com 30,3%; apurámos ainda que as duas 

classes que ladeiam o referido escalão etário são aquelas sobre os quais recaem os 

valores imediatamente abaixo: 26 a 30 (26,6%) e 36 a 40 anos (21,8%).  

Se atendermos ao somatório das três classes com frequência mais elevada 

contatamos que 78.8% da nossa amostra tem idades compreendidas entre os 26 e os 

40 anos de idade (e 56.9% entre os 26 e os 35 anos). 
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Quando nos reportamos ao perfil académico e profissional dos inquiridos, 

podemos constatar que 67.1% concluiram a licenciatura durante a primeira década 

deste século XXI, sendo que a Mediana recai no ano de “2003” e a Moda no ano de 

“2006”.  

 

 

 

<= 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 55 56 a 60 >60 

7,1% 

26,6% 

30,3% 

21,8% 

7,6% 
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Gráfico II.3.2 

Distribuição dos inquiridos segundo a idade 

Escalão etário 
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Gráfico II.3.3 

Ano de conclusão da licenciatura 
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O agrupamento dos dados, em classes, permite-nos verificar que na classe 

respeitante aos anos de 2005 a 2009 concluíram a sua licenciatura 36.5% de 

inquiridos e na classe relativa aos anos de 2000 a 2004, 30.5% dos nossos 

inquiridos (ver Gráfico II.3.3). De realçar que 25.5% dos inquiridos obtiveram o 

seu título de licenciatura na última década do século XX (classes 1990 a 1994 e 

1995 a 1999). As restantes classes (<1980; 1980 a 1984; 1985 a 1989) atingiram, 

separadamente, percentagens pouco expressivas, alcançando no seu conjunto 11% 

das respostas. 

A variável relativa à formação académica, operacionalizada na licenciatura, 

obrigou-nos a uma categorização das respostas obtidas – dada a grande variedade 

de respostas – e à criação do que designámos por grandes grupos formativos. 

Assim, em face da extensa lista de formações referidas, decidimo-nos pelo seu 

agrupamento nos seguintes grandes grupos formativos: “Serviço Social”; 

“Sociologia e outras Ciências Sociais”; “Psicologia”; “Educação / Animação”; 

“Gestão / Economia”; “Saúde”; “Relações Públicas” e “Outras Formações”. 

Pretendeu-se, sobretudo, que os grandes grupos formativos fossem indicativos das 

formações abrangidas por cada um deles (é o caso de “Saúde”; “Educação 

/Animação” e “Gestão / Economia”). O agrupamento das diferentes licenciaturas e 

a composição desta nova variável grandes grupos formativos encontram-se 

expressos na Tabela II.3.2. 

Como podemos constatar existe um forte domínio de uma das formações 

académicas de base (licenciatura ou, segundo a declaração de Bolonha, o primeiro 

ciclo de formação superior), dos profissionais inquiridos ─ a formação em “Serviço 

Social”, que ultrapassa os 70%. Com 10.2% de respostas, temos o grupo 

“Sociologia e outras Ciências Sociais”; seguido pelos profissionais com formação 

em “Psicologia”, com 5.7%. Refira-se que o somatório das percentagens relativas 

aos três grandes grupos formativos posicionados imediatamente abaixo (“Gestão / 

Economia”; “Saúde”; “Relações Públicas”), alcança apenas 6% das respostas.  
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De referir que se verificou a existência de profissionais com duas 

licenciaturas, assinaladas por quatro dos inquiridos (Serviço Social e Sociologia, 

três casos; Serviço Social e Psicologia, um caso). Para efeitos estatísticos 

registaram-se unicamente os primeiros cursos concluídos e na ausência de data 

indicativa optámos por contabilizar a licenciatura referida em primeiro lugar.  

 

 

 

Tabela II.3.2 

Licenciaturas e grandes grupos formativos 

 
Grandes Grupos  Listagem de cursos referenciados (N= 353) 

“Serviço Social” Serviço Social (n=249); Trabalho Social (n=3) 
252 

(71.4%) 

“Sociologia e outras 

Ciências Sociais” 

Sociologia (n=25); Sociologia e Planeamento (n=1); Sociologia do 

Trabalho (n=1); Sociologia da Exclusão Social (n=2) 36  

(10.2%) Antropologia (n=1) 

Ciências Sociais (n=1); Política Social (n=5) 

“Psicologia” 

Psicologia (n=9); Psicologia Clínica (n=6); Psicologia Clínica e 

Aconselhamento (n=2); Psicologia Clínica e de Acompanhamento 

(n=1); Psicologia Social e das Organizações (n=2); Psicologia 

Educacional (n=1) 

20 

(5.7%) 

“Educação / Animação” 

Educação Social (n=11); Educação Social e Desenvolvimento 

Comunitário (n=1); Educação e Intervenção Comunitária (n=1) 
17 

(4.8%) 
Animação Educativa e Sociocultural (n=1); Animação 

Socioeducativa (n=2); Animação Cultural e Educação Comunitária 

(n=1) 

“Gestão / Economia” 

Gestão (n=1); Gestão de Recursos Humanos (n=4); Gestão 

Turística e Hoteleira (n=1) 
9 

(2.6%) 
Economia (n=2); Contabilidade e Gestão Financeira (n=1) 

“Saúde” 

Enfermagem (n=3) 

6 

(1.7%) 

Fisioterapia (n=1) 

Gerontologia (n=1) 

Motricidade Humana (n=1) 

“Relações Públicas” 
Relações Públicas (n=4); Comunicação e Relações Públicas (n=1); 

Comunicação e Relações Económicas (n=1) 

6 

(1.7%) 

Outras Formações: 

Jornalismo (n=1) 
5 

(1.4%) 
Filosofia (n=1) 

Educação de Infância (n=2); Bacharel – Pré-Escolar (n=1) 

Não especificada “licenciatura” (n=2) 
2 

 (0.6%) 

   

 

 

Note-se que dois dos elementos da nossa amostra não especificaram qual o 

curso superior (licenciatura) concluído, tendo digitado, no local destinado à 

resposta, a palavra “licenciatura”. No entanto, e apesar de se tratar de uma questão 
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obrigatória, decidimo-nos pela contabilização destes casos como válidos
118

, após 

termos constatado a existência de respostas válidas nas questões subsequentes 

(nomeadamente: “Ano de Conclusão da Licenciatura”; “Outras Formações 

Académicas de interesse para o cargo”).  

Ainda que mais de metade dos inquiridos (53.5%) tenham respondido não 

ter frequentado formações pós-graduadas de interesse para o cargo que 

desempenham, apurámos que a situação relativa aos restantes 46.5% dos inquiridos 

é a seguinte: (a) 5.7% frequentam formações de pós-graduação (mestrado ou pós-

graduação); (b) 32.3% concluíram Pós-graduações ou Mestrados – revelando 

alguns dos inquiridos serem detentores de mais do que uma formação pós-

licenciatura (ex: conclusão de Mestrado e Pós-Graduação; duas Pós-Graduações e 

mesmo dois Mestrados concluídos). Anotamos, ainda, situações menos comuns 

cujos inquiridos concluíram ou frequentam uma segunda licenciatura e, ainda, 

outros que possuem uma pós-graduação, um mestrado e registam a frequência de 

doutoramento (dois dos inquiridos). 

O facto de se tratar de uma questão aberta requereu a realização de uma 

codificação a posteriori das respostas obtidas (ver Tabela II.3.3). Assim, sempre 

que a resposta era “Não frequentei” ou equivalente, registámos “0”; quando a 

resposta era “Mestrado (em …)”, optámos por assinalar “1” se concluído e “3” no 

caso de estar a frequentar. Seguiu-se procedimento equivalente para a “Pós-

Graduação (em…)”, sendo esta codificada com “2” se concluída e “4”, no caso 

estar ainda em curso.  

Sempre que se verificou o registo de mais do que uma formação optámos 

por codificar a resposta com a formação de grau académico mais elevado 

(concluída ou em curso). A ocorrência de registo de outras formações, embora sem 

                                                      

118
 O mesmo não aconteceu com outro respondente (que considerámos “caso inválido”), já que no espaço 

destinado à especificação da licenciatura registou “Não tenho formação académica mas gostava de tirar 

uma licenciatura”, tendo assim demonstrado não corresponder à população alvo do estudo – o que viria a 

ser confirmado quando analisámos as questões subsequentes (ex: “Ano de Conclusão da Licenciatura”, cuja 

resposta dada foi: “0”). 
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titulação académica (Pós-graduação ou Mestrado), levou a que fosse atribuído o 

código “5” para formações de média /curta duração com relevo para o cargo (ex: 

Mediação de Conflitos; Higiene Saúde e Segurança no Trabalho), sendo o código 

“6” atribuído para formações que indiciavam ter pouca relevância para o cargo de 

Director(a) Técnico(a) (ex: “Bacharelato – Professores do Ensino Primário”). 

 

 

 

Tabela II.3.3 

“Outras formações académicas de interesse (…)” 

– Codificação e resultados obtidos – 

 
Formações  Código % 

Não frequentou  “0” 53.5 

Mestrado em (…) – concluído  “1” 8.5 

Pós-Graduação em (…) – concluída  “2” 23.8 

Mestrado em (…) – frequência  “3” 5.1 

Pós-Graduação em (…) – frequência  “4” 0.6 

Formações de média / curta duração com 

relevância para o cargo  
“5” 7.1 

Formações de média / curta duração com 

pouca relevância para o cargo  
“6” 1.1 

Resposta Inválida  Inv. 0.3 

 

 

Uma breve análise do conteúdo das respostas relativas às áreas de formação 

pós-graduada referenciadas permite-nos aferir que, de entre os indivíduos que 

concluíram ou que estão a frequentar Mestrados e/ou Pós-Graduações (n= 134 ou 

seja 38% do total da amostra), em 33.6% (45 dos casos) estas formações 

académicas encontram-se especificamente ligadas à Idade Avançada (ex: 

“Gerontologia”; “Gerontologia Social”; “Geriatria”; “Psicogerontologia”; 

“Psicogeriatria”) e em 19.4% (26 casos) essas recaem sobre o Serviço Social (ex: 

“Serviço Social”; “Empreendedorismo e Serviço Social”; “Serviço Social, Risco e 

Exclusão Social”; “Políticas Sociais e Serviço Social”; “Gestão de Centros e 

Serviço Social”). De mencionar, ainda, que dois dos inquiridos referem a 

frequência de uma segunda licenciatura (em ambos os casos Serviço Social). 
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A manifestação da necessidade de formação complementar (Parte I – 

Questão 7) encontra-se patente em todos os inquiridos (à excepção de um deles) e, 

em muitos casos, em mais do que uma das áreas formativas por nós indicadas. 

Veja-se a Tabela II.3.4, que indica que 42.8% dos inquiridos consideram carecer de 

formação complementar em duas das quatro áreas formativas (Elaboração, 

execução e avaliação das políticas de intervenção e acção social – EEA_PIAS_F1; 

Definição e condução estratégica e operacional do projecto institucional ou 

serviço – DCEO_PIS_F2; Direcção e gestão dos recursos humanos e da 

comunicação – DGRHC_F3; Gestão económica, financeira e logística – 

GEFL_F4); enquanto 24.9% em apenas uma das quatro áreas sugeridas.  

Ainda que muitos dos inquiridos frequentem e/ou tenham concluído 

formações de interesse para o exercício das funções que desempenham, verifica-se 

que a maior parte reconhece nas áreas de formação complementar, por nós 

elencadas, vertentes formativas a desenvolver ou aprofundar (cfr. Tabela II.3.4). 

 

 

 

Tabela II.3.4 

Necessidade de Formação Complementar 

 

 N % 
%  

Válida 

% 

Acumulada 

 Uma área formativa 88 24,9 24,9 24,9 

Duas áreas formativas 151 42,8 42,8 67,7 

Três áreas formativas 55 15,6 15,6 83,3 

Quatro áreas formativas 17 4,8 4,8 88,1 

Outra área formativa não 

contemplada 

16 4,5 4,5 92,6 

Outra (...) + 1 área contemplada 13 3,7 3,7 96,3 

Outra (...) + 2 áreas contempladas 6 1,7 1,7 98,0 

Outra (...) + 3 áreas contempladas 2 ,6 ,6 98,6 

Outra (...) + 4 áreas contempladas 4 1,1 1,1 99,7 

Nenhuma área formativa 1 ,3 ,3 100,0 

Total 353 100,0 100,0  
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Quando procuramos identificar quais as áreas em que se manifestam as 

necessidades de formação sentidas pelos Directores Técnicos de equipamentos / 

estabelecimentos, cujas RS se encontram vocacionadas para a terceira idade, 

verificamos que aquela que aparece referenciada mais vezes, e por mais de metade 

de inquiridos, é a que se prende com as funções inerentes à Direcção e Gestão dos 

Recursos Humanos e da Comunicação (DGRHC_F3), com uma percentagem de 

56.1% (n=198) – cfr. Tabela II.3.5 

 

 

 

Tabela II.3.5 

Necessidades de Formação, segundo as áreas apresentadas 
 

 N % %  

Válida 

% 

Acumulada 

DGRHC_F3 

 Não 155 43,9 43,9 43,9 

Sim 198 56,1 56,1 100,0 

Total 353 100,0 100,0  

EEA_PIAS_F1 

 Não 190 53,8 53,8 53,8 

Sim 163 46,2 46,2 100,0 

Total 353 100,0 100,0  

DCEO_PIS_F2 

 Não 217 61,5 61,5 61,5 

Sim 136 38,5 38,5 100,0 

Total 353 100,0 100,0  

GEFL_F4 

 Não 235 66,6 66,6 66,6 

Sim 118 33,4 33,4 100,0 

Total 353 100,0 100,0  

Outra área não especificada 

 Não 313 88,7 88,7 88,7 

Sim 40 11,3 11,3 100,0 

Total 353 100,0 100,0  

 

 

A área que aparece em segundo lugar é Elaboração, Execução e Avaliação 

das Políticas de Intervenção e Acção Social (EEA_PIAS), referida por 46.2% dos 

inquiridos (n=163) e, em terceiro lugar, com 38.5% (n=136), a área Definição e 

Condução Estratégica e Operacional do Projecto Institucional ou Serviço (DCEO-
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PIS). Por sua vez área de formação que alcançou menor percentagem, ainda que 

identificada por cerca de 1/3 dos inquiridos (n=118), é a relacionada com as 

funções intrínsecas à Gestão Económica, Financeira e Logística (GEFL_F4), com 

uma percentagem de 33.4%.  

Para além das quatro áreas indicadas 11.3% dos inquiridos (n=40) revelou 

sentir necessidade de formação noutros domínios formativos não abrangidos pelas 

quatro áreas apresentadas – daí que a sua opção de resposta tenha recaído em 

“Outra área não especificada”. De referir, ainda, que um dos inquiridos revelou não 

sentir qualquer necessidade de formação. 

 

Quando procurámos conhecer qual o ano de ingresso na instituição 

(Questão 8 – Parte I), deparámo-nos com um amplo leque de anos indicados; assim, 

optámos por agrupá-los em seis classes com intervalos de cinco anos (1981 a 1985; 

1986 a 1990; 1991 a 1995; 1996 a 2000; 2001 a 2005; 2006 a 2010). O marco para 

a criação das classes foi estabelecido a partir do ano de 1981, dado ser esse o 

registo mais remoto (ainda que essa classe inicial contemple apenas 3 casos). Ainda 

foi criada uma sétima classe, relativa ao ano de 2011, permitindo englobar os 

profissionais que ingressaram na instituição durante o ano em que teve lugar a 

recolha da amostra. No entanto e partindo dos dados absolutos, foi possível 

determinar a Mediana, que recai no ano de “2005” e a Moda, que se situa em 

“2009”. 
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A classe que regista frequência mais elevada, no que respeita ao número de 

inquiridos que ingressaram na instituição (ver Gráfico II.3.4), corresponde à classe 

2006 a 2010, com 42%; logo seguida da classe 2001 a 2005, que fica pelos 30%. 

Em terceiro lugar encontra-se a classe dos anos compreendidos entre 1996 a 2000 

(com 16%). Realçamos, ainda, que 6% dos ingressos nas instituições ocorreram 

durante o ano de 2011
119

. 

 

O desempenho do cargo de Director Técnico implica um vasto leque de 

funções, entre as quais se encontra a responsabilidade por RS existentes na 

instituição / equipamento. Os dados relativos à variável respostas sociais a cargo, 

subdivide-se em Respostas Sociais dirigidas à terceira idade (Questão 12) e Outras 

Respostas Sociais a cargo (Questão 13, ambas; da Parte I). 

Assim, os dados alcançados para as RS a cargo, na área da “terceira idade” 

encontram-se expressos na Tabela II.3.6. De notar que os inquiridos poderiam 

escolher mais do que uma opção, consoante a sua situação (daí que o somatório 

percentual da segunda coluna ultrapasse os 100%). 

                                                      

119
 O que significa que estes inquiridos ainda não tinham completado um ano de trabalho na 

instituição, aquando do preenchimento do questionário.  

1981 a 1985 

1986 a 1990 

1991 a 1995 

1996 a 2000 

2001 a 2005 

2006 a 2010 

2011 

0,8% 

1,4% 

3,4% 

16,1% 

30% 

41,9% 

6,2% 

Gráfico II.3.4 

Ano de ingresso na instituição 
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Tabela II.3.6 

Respostas sociais a cargo, dirigidas à terceira idade 

 

Respostas Sociais Nº 

% relativa 

aos 353 

inquiridos 

% relativa   

às 773 

RS_T 

Serviço de Apoio Domiciliário – Idosos (SAD-I) 295 83.6 38.2 

Centro de Dia (CD) 246 69.7 31.8 

Lar para Idosos (LI) 169 47.9 21.9 

Centro de Convívio (CC) 42 11.9 5.4 

Lar de Grandes Dependentes (LGD) 6 1.7 0.8 

Residência (R) 5 1.4 0.6 

Centro de Noite (CN) 5 1.4 0.6 

Acolhimento Familiar (AF) 3 0.9 0.4 

Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para 

Idosos (CATEI) 
2 0.6 

0.3 

Total 773 ----- 100 

 

 

Da apreciação da Tabela II.3.6, podemos ver que 83.6% dos inquiridos tem 

a seu cargo o SAD-I (e esta RS representa 38.3%, no universo das 773 RS, 

referenciadas pela nossa amostra); segue-se o CD relativo a 69.7% dos inquiridos (e 

que representa 31.8% do total das RS). O LI integra as responsabilidades de 47.9% 

da nossa amostra (o que se traduz em 21.9% das RS).  

Com expressão percentual inferior temos o CC, afecto a 11.9% dos 

inquiridos (e que se traduz em 5.4% do total das RS referidas). As restantes RS 

assumem percentagens de pouco relevo, sendo que aquela que regista um valor 

mais baixo é o CATEI, referida apenas por dois dos inquiridos (e que constitui 

0.3% do total das RS). 

No entanto verificamos que a estes profissionais se exige, igualmente, 

responsabilidades ligadas a outras áreas / valências existentes na instituição, fora do 

âmbito das RS concernentes à idade avançada – tal como expresso na Tabela II.3.7.  
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As percentagens obtidas, relativas à variável Outras RS a cargo (Questão 13 

da Parte I e que apenas solicitava uma resposta “se aplicável”), evidenciam 48.7% 

de Não respostas (NR) e 4,3% de respostas Não aplicáveis (NA) – o que indicia 

que 53% dos inquiridos não têm sob sua responsabilidade outras RS para além das 

respeitantes à idade avançada (cfr. Tabela II.3.8). 

 

 

Tabela II.3.7 

Outras Respostas Sociais a cargo  

 
Parte I – Questão 13 “Outras RS …” n % relativa 

aos353 

inquiridos. 

% relativa 

às 171  

OutrasRS 

Creche 61 17.3 35.7 

Jardim Infantil / Pré-escolar 37 10.5 21.6 

Centro de Actividades de Tempos Livres (ATL / CATL) 33 9.4 19.3 

Complemento / Serviço de Apoio à Família 15 4.3 8.8 

Banco Alimentar /PCAAC /Apoio Famílias Carenciadas 5 1.4 2.9 

Unidade(s) da RNCCI (4) / Clínica de Medicina Física e 

Reabilitação (1) 
5 1.4 2.9 

Lar Residencial (pessoa com deficiência) / CAO 3 0.9 1.8 

Apoio à Mulher (Empresa Inserção; Centro de Apoio à Vida e à 

Mulher; Apoio Mulheres da Noite) 
3 0.9 1.8 

CAT / Crianças e Jovens em Risco 2 0.6 1.2 

Universidade Sénior 2 0.6 1.2 

Trabalho /Atendimento Comunitário 2 0.6 1.2 

Banco de Ajudas Técnicas 1 0.3 0.6 

SAD – 24h 1 0.3 0.6 

Apoio aos Sem-Abrigo 1 0.3 0.6 

∑ 171  100 

Não Respondeu (NR) 172 48.7  

Não Aplicável (NA) 15 4.3  

 

 

A categorização das respostas fornecidas pelos restantes 47% dos inquiridos 

(n= 166) que têm a seu cargo outras RS para além da vocacionadas para a idade 

avançada) dá-nos conta que as RS dirigidas à Infância, tais como Creche (17.3% 

dos inquiridos traduzido em 35.7% de RS); Jardim Infantil (10.5% traduzido em 

21.6% de RS) e Centro de Actividades de Tempos Livres (9.4%; traduzido em 

19.3% de RS) são aquelas que registam frequências mais elevadas – verificando-se, 

em alguns casos, a responsabilidade pelas três RS em simultâneo. O Serviço / 

Complemento de Apoio à Família atinge os 4.3% (traduzido em 8.8% de RS 
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referidas) registando-se, ainda, a responsabilidade por outros apoios a famílias 

carenciadas (ex: Banco Alimentar; PCAAC), com 1.4% (o que significa 2.9% das 

RS). A responsabilidade por Unidades de Média ou Longa Duração, existentes no 

âmbito da RNCCI alcança, igualmente, 1.4% (2.9% das RS).  

Do ponto de vista contratual atestamos que a maioria dos Directores 

Técnicos (85%) são detentores de um Contrato sem termo (permanente) e 11% 

possui Contrato a Termo. Assim, registamos que 3% dos profissionais inquiridos 

referem encontrar-se em Situação Residual e os contratos para cedência temporária 

(Contrato de Trabalho por tempo Indeterminado para Cedência Temporária e 

Contrato de Trabalho a Termo para Cedência Temporária) não assumem uma 

expressão de destaque, alcançando o seu somatório 1.4%. 

 

 

 

Tabela II.3.8 

Regime de duração do trabalho segundo a natureza jurídica 

 
Natureza Jurídica * P1Q10_Regime_Duração_do_Trabalho Crosstabulation 

Natureza Jurídica 

Regime_Duração 

_do_Trabalho 
Total 

A tempo 

completo 

A tempo 

parcial 

 
Associação de Solidariedade Social 

n 171 42 213 

%  80,3 19,7 100,0 

Associação Mutualista 
n 1 0 1 

%  100,0 ,0 100,0 

Centro (Social) Paroquial 
n 34 4 38 

%  89,5 10,5 100,0 

Entidade Lucrativa 
n 17 8 25 

%  68,0 32,0 100,0 

Fundação de Solidariedade Social 
n 23 1 24 

%  95,8 4,2 100,0 

Instituto de Organização Religiosa 
n 2 0 2 

%  100,0 ,0 100,0 

Irmandade da Misericórdia / S.ta Casa da 

Misericórdia 

n 33 3 36 

%  91,7 8,3 100,0 

Outra 
n 11 3 14 

%  78,6 21,4 100,0 

Total 
n 292 61 353 

%  82.7 17,3 100,0 
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Em 83% dos casos o profissional desempenha a sua função a Tempo 

Completo, sendo que os demais 17% o fazem Tempo Parcial (conforme nos foi 

dado a conhecer através das respostas à Questão 10 – Parte I). No entanto, quando 

cruzamos a duração do tempo de trabalho (tempo completo; tempo parcial) com a 

natureza jurídica da instituição (Tabela II.3.8) verificamos que apesar da frequência 

mais elevada, relativo ao regime de tempo parcial, se registar nas Associações de 

Solidariedade Social (n= 42) e correspondente a 20% dos DT em exercício de 

funções nestas associações; a percentagem de profissionais em regime de tempo 

parcial aumenta para os 32% nas Entidades Lucrativas. 

O ano em que estes responsáveis técnicos assumiram o cargo de Director 

Técnico, na instituição, está compreendido entre o ano de 1981 (com apenas uma 

resposta) e o ano de 2011. Ao calcularmos as medidas de tendência central 

verificamos que a Mediana recair no ano de “2008” e a Moda no ano de “2009”. 

 

 

 

 
 

 

A análise em separado de cada um dos anos (ver Gráfico II.3.5) dá-nos 

conta que o ano de 2009 alcança frequência mais elevada (17.6% de respostas), 
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sendo a segunda frequência mais elevada relativa ao ano de 2008 (12.2%) e, em 

terceiro lugar o ano de 2010, com 10.2%. De realçar que cerca de 9.9% dos 

inquiridos assumiram o cargo de Director Técnico, há menos de um ano (sendo o 

ano de 2011 o que ocupa a quarta posição).  

De 1981 a 1996 verificam-se baixas frequências havendo, mesmo, anos sem 

qualquer registo. O ano de 1997 é o ano a partir do qual se registam frequências 

mais elevadas. Em virtude de se verificar uma amplitude de 31 anos (de 1981 a 

2011) no que respeita às respostas obtidas optámos pelo seu agrupamento nas 

classes seguintes: Antes de 1985; 1986 a 1990; 1991 a 1995; 1996 a 2000; 2001 a 

2005; 2006 a 2010 e, isoladamente, o ano de 2011. O número de inquiridos que não 

indica qual o ano em que assumiu o cargo de DT alcançou os 0.9% (3 respostas). O 

Gráfico II.3.6 apresenta os dados respeitantes às classes então criadas, bem como 

ao ano de 2011. 

 

 

 

 
 

 

Tal como representado no Gráfico II.3.6, constatamos que a classe com 

frequência mais elevada é a compreendida entre o ano de 2006 a 2010, com 53.8%. 

NR 
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2006 a 2010 
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Deste modo, mais de metade dos Directores Técnicos ocupam, na instituição onde 

trabalham, este cargo há mais de um ano e há menos de 5. Seguem-se em segundo e 

terceiro lugares as duas classes imediatamente anteriores: 2001 a 2005 (com 22.1%) 

e 1996 a 2000 (com 10.5%).  

 

Quando analisamos a variável relativa ao número de colaboradores 

remunerados que os Directores Técnicos dirigem (Parte I – Questão 14) 

verificamos que os valores variam entre o valor mínimo 0 e o máximo 159, sendo 

17 o valor da Mediana e a Média de 22.92. 

A criação de classes para apresentação dos dados obtidos revelou-se como 

sendo a melhor opção, dado o intervalo entre o valor mínimo (“0”) e o valor 

máximo (“159”). Assim, foram criadas dez classes, com amplitude 5, cuja classe 

inicial (0 a 4), contempla o valor mínimo que é “0”. Procedeu-se, ainda, à criação 

de uma décima primeira classe para valores iguais ou superiores a 50 (   50).  
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As classes com maior frequência de colaboradores remunerados (ver 

Gráfico II.3.7), são aquelas cujo número de colaboradores se situa entre 10 e 14 e 

entre 5 e 9, com 18.7 % e 18.4%, respectivamente; segue-se a classe 15 a 19 

colaboradores, com 15%. Em quarto lugar, com 9.9%, encontra-se posicionada a 

classe   50 (note-se que nesta classe se encontram quatro respostas cujos valores se 

situam acima dos 100 colaboradores remunerados). 

A variável relativa ao número de quadros superiores que os Directores 

Técnicos dirigem remete-nos para os resultados que se encontram expressos na 

Tabela II.3.9. 

 

 

 

Tabela II.3.9 

Quadros superiores que dirige 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

Nº 130 67 47 38 19 14 10 9 5 3 4 1 1 0 0 5 

% 36.8 19 13.3 10.8 5.4 4 2.8 2.6 1.4 0.9 1.1 0.3 0.3 0 0 1.4 

 

 

Dos dados apresentados podemos ver que mais de um terço dos inquiridos 

(36.8%) não tem colaboradores com formação superior sob sua responsabilidade. 

De entre os profissionais com quadros superiores sob sua responsabilidade 

verificamos que 19% dirige apenas um; que 13.3% dos inquiridos dirige dois e que 

apenas 10.8% dirige três colaboradores, com aquele patamar de formação. Os 

profissionais que dirigem quatro colaboradores, com formação superior, alcançam 

os 5.4%.  

Assim, quando agrupamos os dados obtidos verificamos que a maioria dos 

directores técnicos (52.5%) tem sob sua alçada entre 1 e 5 quadros superiores. A 

percentagem de Directores Técnicos que têm sobre a sua alçada entre 6 e 10 
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quadros superiores alcança os 8.8%. Com mais de 10 quadros superiores a apenas 

de 2% dos profissionais que compõem a nossa amostra. Os dados obtidos indicam 

uma diminuição percentual inversamente proporcional ao número de colaboradores 

que os Directores Técnico dirigem. 

 

Quanto pretendemos apurar qual ao número total de anos a exercer o cargo 

de Director Técnico (Parte I – Questão 16), verificamos que existem Directores 

Técnicos que não completaram um ano de exercício do cargo (cuja resposta foi “0” 

ou “X meses”), enquanto no extremo oposto registamos 33 anos de exercício do 

cargo. Assim, e em face de uma variabilidade desta natureza, decidimos agrupar as 

respostas nas seguintes classes: 0 a 4; 5 a 9; 10 a 14; 15 a 19; 20 a 24 e ≥25. 

Tal como podemos ver no Gráfico II.3.8, a percentagem de inquiridos que 

ainda não completaram os 5 anos de exercício do cargo é de 52.4%, o que 

corresponde à classe dos 0 a 4 anos. 
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Aqueles profissionais que tendo completado os cinco anos e ainda não 

alcançaram os 10 anos de exercício do cargo (classe 5 a 9), atingem os 27.8%; 

seguindo-se a classe dos 10 a 14 anos, com 15,3%. As classes subsequentes 

assumem uma expressão percentual menos relevante, destacamos, no entanto, os 

4% de inquiridos que desempenham o cargo de DT há 25 ou mais anos. 

Um olhar pormenorizado dos dados obtidos (e não agrupados em classes) 

permite-nos perceber que 7.4% destes profissionais ainda não completaram um ano 

de exercício profissional enquanto Director Técnico, e que 23.8% tem entre 1 e 2 

anos de experiência; sendo que esta percentagem se reparte de forma equitativa 

pelos que têm 1 ano (11,9%) e os que têm dois anos (11.9%) de exercício 

profissional. No entanto, e tal como a Moda nos indica, a frequência mais elevada é 

a dos profissionais que exercem o cargo há 3 anos (13.9%); quando procurámos 

determinar outras medidas de tendência central, como sejam a Média e a Mediana, 

obtivemos os seguintes resultados: 5,6 e 3 anos, respectivamente. 
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No que respeita à nossa amostra diríamos que uma sólida maioria dos 

nossos inquiridos (70%) se inscreve na categoria profissional inerente às funções 

que desempenha – Director Técnico. No entanto, e como podemos observar através 

do Gráfico II.3.9, os restantes 30% desempenham funções inerentes a um cargo que 

oficialmente não detêm; verificando-se mesmo profissionais em situação de Estágio 

Profissional (1%). 

Assim, damos conta de dois tipos de situações: (a) os inquiridos que 

desempenham as funções de Direcção Técnica, encontrando-se na categoria 

profissional correspondente e (b) os inquiridos que desempenham funções inerentes 

a uma categoria profissional diferente daquela que efectivamente detêm (Técnico 

Superior de 1ª / 2ª / 3ª ou mesmo Estágio Profissional). 

 

O cruzamento das variáveis categoria profissional com o número de anos 

no exercício do cargo de Director Técnico revela-nos que dos 70% de profissionais 

inquiridos (n=247), que oficialmente ocupam a categoria correspondente ao cargo, 

metade (50%) (n= 123) ocupam esse cargo há menos de 5 anos; 26% entre 5 e 9 

anos (n=65); 19% entre 15 e 19 anos (n=46); 0.4% entre 20 e 24 anos (n=1) e 1.6% 

há pelo menos 25 anos (n=4). 

De acordo com a Tabela II.3.10, verificamos que de entre todos os 

inquiridos que exercem funções de DT, apenas nas classes daqueles profissionais 

que ocupam o cargo há 20 ou mais anos (20 a 24 e =>25), se regista 100% de 

correspondência com a respectiva categoria profissional (Director Técnico); o que 

acontece apenas em 85% dos casos na classe entre os 10 e 14 anos; em 73% dos 

casos entre os 15 e 19 anos; em 67% dos casos na classe entre os 0 e 4 anos e numa 

uma percentagem ainda mais baixa (66%) na classe entre os 5 aos 9 anos. Assim, 

constatamos uma sucessiva diminuição percentual de inquiridos na categoria 

profissional correspondente, em função da diminuição do número de anos de 

exercício de funções inerentes ao cargo.  
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Tabela II.3.10 

Categoria profissional segundo o nº total de anos  

como Director Técnico 

 

Categoria  

Profissional 

Nº de Anos (classes) 
Total 

0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 => 25 

% n % n % n % n % n % n % n 

 

 

Director Técnico 66,8 123 65,7 65 85,2 46 72,7 8 100,0 1 100,0 4 70,0 247 

Técnico Superior de 1.ª 7,6 14 15,2 15 9,3 5 27,3 3 ,0 0 ,0 0 10,5 37 

Técnico Superior de 2.ª 6,0 11 10,1 10 5,6 3 ,0 0 ,0 0 ,0 0 6,8 24 

Técnico Superior de 3.ª 17,9 33 7,1 7 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 11,3 40 

Estágio Profissional 1,6 3 2,0 2 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 1,4 5 

Total 100 184 100 99 100 54 100 11 100 1 100 4 100,0 353 

 

 

Na categoria profissional Técnico Superior de 1ª (n= 37) encontramos 

registo de 27% de profissionais que exercem o cargo de DT entre 15 e 19 anos; 

15% entre 5 e 9 anos; 9% entre 10 e 14 anos e 8% há menos de 4 anos – não se 

registando inquiridos nas classes acima dos 20 anos. Na categoria profissional de 

Técnico Superior de 2ª (n=24) apenas não encontramos registo de profissionais a 

desempenhar as funções de DT nas classes acima dos 15 anos de exercício 

profissional (15 a 19 anos; 20 a 24 anos e =>25 anos). Assim, registamos 10% na 

classe entre os 5 e os 9 anos; 6% entre os que desempenham tais funções há menos 

de 5 anos (classe 0 a 4 anos) e 5.6% entre os 10 e 14 anos. Na categoria profissional 

Técnico Superior de 3ª (n=40) assinalamos as percentagens de 17% e de 7% nas 

duas classes iniciais, respectivamente entre os 0 e 4 anos e os 5 e 9 anos. 

Os profissionais inquiridos, em situação de Estágio Profissional (n=5), que 

se encontram a realizar funções inerentes ao cargo de Director Técnico, repartem-se 

do seguinte modo: 2% na classe entre os 5 e os 9 anos e 1.6% na classe entre os 0 e 

os 4 anos. 
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3.2. – Caracterização do contexto laboral dos inquiridos 

 

Quanto à natureza jurídica das instituições (cfr. Tabela II.3.11), onde os 

nossos inquiridos trabalham, verificamos a Associação de Solidariedade Social 

assume uma percentagem destacada (60.3%), comparativamente às restantes 

tipologias. As instituições de matriz religiosa (IM; CSP; IOR), quando agrupadas 

alcançam os 21.6% – ainda que separadamente assumam valores abaixo dos 11%; 

assim e por ordem decrescente temos: Centro (Social) Paroquial (10.8%), 

Irmandade da Misericórdia/Santa Casa da Misericórdia (10.2%) e com 0.6% 

Instituto de Organização Religiosa. Com percentagens abaixo dos 10% registamos 

as Entidades Lucrativas e as Fundações de Solidariedade Social, respectivamente 

com 7.1% e 6.8%. 

Dois dados a realçar: (a) 4% dos respondentes não seleccionaram nenhuma 

destas tipologias, recaindo a sua opção em “Outra” e se verificar (b) apenas uma 

resposta (0.3%.) cuja natureza jurídica da instituição é Associação Mutualista. 

 

 

 

Tabela II.3.11 

Natureza Jurídica das Instituições 

 % 

Associação de Solidariedade Social (ASS) 60.3 

Centro (Social) Paroquial (CSP) 10.8 

Irmandade da Misericórdia / Santa Casa da Misericórdia (IM/SCM) 10.2 

Entidade Lucrativa (EL) 7.1 

Fundação de Solidariedade Social (FSS) 6.8 

Instituto de Organização Religiosa (IOR) 0.6 

Associação Mutualista (AM) 0.3 

Outra  4.0 

 

 

Ao analisarmos os dados relativos às instituições onde os inquiridos 

exercem a sua actividade laboral constatamos que, na sua grande maioria (93%), as 
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instituições foram criadas na segunda metade do século XX e apenas 6.5% antes 

dessa data
120

. Assim, e se antes de 1900 registamos 3.1% de instituições (7 no séc. 

XVI; 3 no séc. XVII e 1 no séc. XIX), durante a primeira metade do séc. XX 

apenas 12 dos nossos inquiridos (3.4%) responderam que a instituição, onde 

trabalham, foi criada nesse período. 

Dado o valor mínimo e o valor máximo registados (o ano de 1500 e o ano 

de 2010, respectivamente) optámos por proceder à criação das seguintes classes: 

1500 a 1899; 1900 a 1949; 1950 a 1959; 1960 a 1969; 1970 a 1979; 1980 a 1989; 

1990 a 1999; 2000 a 2009 e ≥2010. 

Como poderemos ver na Tabela II.3.13, as três classes com percentagens 

mais elevadas correspondem às duas últimas décadas do século XX e à primeira do 

séc. XXI; as quais registam por ordem decrescente os seguintes valores: 39.1% 

(1990 a 1999); 22.7% (2000 a 2009) e 20.7% (1980 a 1989). Assim, podermos 

afirmar que 61.8% dos nossos inquiridos trabalham em instituições criadas entre 

1990 e 2009 e, ainda, que 82.5% da amostra exerce a sua profissão em instituições 

criadas entre os anos de 1980 e 2009.  

Do cruzamento das variáveis relativas ao ano de criação e à natureza 

jurídica da instituição (ver Tabela II.3.12) verifica-se que as instituições onde os 

nossos inquiridos trabalham foram, maioritariamente, criadas nas últimas duas 

décadas do século XX (classes: 1980 a 1989 e 1990 a 1999, alcançando, o seu 

somatório uma percentagem de 59.8%) e na primeira década do século XXI (classe: 

2000 a 2009, obtendo esta, isoladamente, 22.7%). Ainda assim, quando analisada, 

separadamente, a década que apresenta uma percentagem mais elevada é a de 1990, 

com 39%. Constatamos que em 82.4% dos casos os inquiridos trabalham em 

instituições criadas entre o ano de 1980 e 2009. 

                                                      

120
 Não foi possível apurar a data de criação relativamente a duas das instituições. 
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Ainda que em termos representativos os dados não sejam muito relevantes 

registamos 3.1% dos nossos inquiridos trabalham em instituições cuja criação 

remonta ao séc. XVI, é caso das Irmandades da Misericórdia, as quais integram a 

classe entre 1500 e 1899.  

 

 

 

Tabela II.3.12 

Natureza jurídica da instituição segundo o ano de criação 
P2Q1_COD_nova * Natureza Jurídica Crosstabulation 

% within Natureza Jurídica 

Ano de criação  

da instituição 

(classes) 

Natureza Jurídica 

Total 
ASS AM CSP EL FSS IOR IM / SCM Outra 

 1500 a 1899     4,3%  27,8%  3,1% 

1900 a 1949 2,4%  2,6%  8,7%  11,1%  3,4% 

1950 a 1959 2,4%  5,3%  8,7% 50,0%  7,1% 3,1% 

1960 a 1969 1,4%    4,3% 50,0%   1,4% 

1970 a 1979 5,2%  5,3%  13,0%  5,6% 14,3% 5,7% 

1980 a 1989 19,3%  31,6% 4,0% 43,5%  22,2% 7,1% 20,8% 

1990 a 1999 48,1% 100,0% 28,9% 24,0% 8,7%  25,0% 50,0% 39,3% 

2000 a 2009 21,2%  26,3% 72,0% 8,7%  8,3% 14,3% 22,8% 

=> 2010        7,1% ,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

A segunda classe apresentada na Tabela II.3.12, reporta-se à primeira 

metade do século XX (1900 a 1949) e assume 3.4%. As décadas correspondentes às 

classes 1950 a 1959; 1960 a 1969 e 1970 a 1979, quando somadas alcançam de 

10.2% 

As tipologias de natureza jurídica cuja criação das instituições se manteve 

mais constante ao longo dos anos, no que respeita à nossa amostra, são por ordem 

decrescente: as FSS e as ASS; às quais se seguem as IM/SCM e os C(S)P. 

A maioria das instituições (90.7%), nas quais os inquiridos trabalham, 

possuem Estatuto de IPSS e apenas em 9.3% dos casos tal não se verifica – ou seja 

a instituição não possui Estatuto de IPSS. Quando cruzamos a natureza jurídica da 
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instituição
121

 com a existência de estatuto de IPSS (cfr. Tabela II.3.13) verificamos 

que essa percentagem atinge os 100% em quatro tipologias: Centro (Social) 

Paroquial; Fundação de Solidariedade Social; Instituto de Organização Religiosa 

e, ainda, Associação Mutualista
122

. As Associações de Solidariedade Social 

atingem os 99.5% e as Irmandades da Misericórdia/S.
ta

 Casa da Misericórdia os 

88.9% (e, tal como previsto, nenhuma das Entidades Lucrativas possui Estatuto de 

IPSS). 

 

 

 

Tabela II.3.13 

Estatuto de IPSS segundo a natureza jurídica da instituição 

 

 
Estatuto de IPSS 

Total 
Não Sim 

Natureza  

Jurídica 

Associação de Solidariedade Social 
n 1 212 213 

% ,5 99,5 100,0 

Associação Mutualista 
n 0 1 1 

% ,0 100,0 100,0 

Centro (Social) Paroquial 
n 0 38 38 

% ,0 100,0 100,0 

Entidade Lucrativa 
n 25 0 25 

% 100,0 ,0 100,0 

Fundação de Solidariedade Social 
n 0 24 24 

% ,0 100,0 100,0 

Instituto de Organização Religiosa 
n 0 2 2 

% ,0 100,0 100,0 

Irmandade da Misericórdia / S.ta Casa da Misericórdia 
n 4 32 36 

% 11,1 88,9 100,0 

Outra 
n 3 11 14 

% 21,4 78,6 100,0 

Total 
n 33 320 353 

% 9,3 90,7 100,0% 

 

 

A especificação da natureza do acordo revela-nos que o Acordo Típico, 

vigora em 76.5% dos casos enquanto o Acordo Atípico apenas em 13.3% das 
                                                      

121 Associação de Solidariedade Social (ASS); Associação Mutualista (AM); Fundação de Solidariedade Social 

(FSS); Centro (Social) Paroquial (CSP); Irmandade da Misericórdia / Santa Casa da Misericórdia 

(IM/SCM); Instituto de Organização Religiosa (IOR); Entidade Lucrativa (EL). 
122  Embora apenas um dos inquiridos exerça a sua actividade numa instituição cuja natureza jurídica é 

Associação Mutualista. 
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respostas obtidas (ver Tabela II.3.14). Note-se que em 10.2% das respostas obtidas 

os inquiridos consideraram Não aplicável
123

. 

As Fundações de Solidariedade Social são as instituições que alcançam 

uma percentagem mais elevada (91.7%) de Acordos Típicos (depois das 

Associações Mutualistas, com 100%, embora esta tipologia registe apenas uma 

instituição com este tipo de natureza jurídica). Os Centros (Sociais) Paroquiais 

atingem os 89.5% de Acordos Típicos; logo seguidos das Associações de 

Solidariedade Social, com 84.5% e das Irmandades da Misericórdia (com 69.4%).  

 

 

 

Tabela II.3.14 

Tipologia do acordo com o ISS, IP  

segundo a natureza jurídica da instituição 

 

Tipo de Acordo 

Total 
Acordo 

Atípico 

Acordo 

Típico 

Não 

aplicável 

Natureza 

Jurídica 

Associação de Solidariedade Social 
n 31 180 2 213 

% 14,6 84,5 ,9 100,0 

Associação Mutualista 
n 0 1 0 1 

% ,0 100,0 ,0 100,0 

Centro (Social) Paroquial 
n 4 34 0 38 

% 10,5 89,5 ,0 100,0 

Entidade Lucrativa 
n 1 0 24 25 

% 4,0 ,0 96,0 100,0 

Fundação de Solidariedade Social 
n 2 22 0 24 

% 8,3 91,7 ,0 100,0 

Instituto de Organização Religiosa 
n 0 1 1 2 

% ,0 50,0 50,0 100,0 

Irmandade da Misericórdia / S.ta 

Casa da Misericórdia 

n 6 25 5 36 

% 16,7 69,4 13,9 100,0 

Outra 
n 3 7 4 14 

% 21,4 50,0 28,6 100,0% 

Total 
n 47 270 36 353 

% 13,3 76,5 10,2 100,0 

 

 

                                                      

123
 O que poderá ficar a dever-se a instituições com mais do que uma RS disponibilizada, sendo que 

em algumas dessas RS os acordos celebrados com o ISS, IP são Típicos e para outras Atípicos – 

podendo, assim, verificar-se situações em que uma mesma instituição dispõe de acordos de 

natureza distinta. 
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As Irmandades da Misericórdia são as instituições onde se verifica uma 

maior dispersão percentual quanto à natureza do acordo, já que para além de 69.4% 

de Acordos Típicos registam-se 16.7% de Acordos Atípicos e para 13.9% dos 

inquiridos a resposta não é “Não Aplicável”. Esta dispersão percentual só é 

ultrapassada pelas instituições cuja natureza jurídica registada foi “Outra”, tendo-se 

obtido 28.6% de respostas “Não Aplicável”, no que toca à tipologia dos acordos 

celebrados com o ISS, IP, registam-se 21.4% de Acordos Atípicos para além dos 

50% de Acordos Típicos. 

De realçar que um dos inquiridos, indica a existência de um Acordo Atípico 

relativa a uma Entidade Lucrativa; recaindo a resposta dos restantes 96% de 

inquiridos, que trabalham neste tipo de instituições, em “Não Aplicável” (o que 

poderá indiciar presença de erro no preenchimento do questionário ou uma situação 

de cariz excepcional). 
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Quando procuramos conhecer quais as RS existentes nas instituições (ver 

Gráfico II.3.10124) verificamos que as RS mais frequentes são: Serviço de Apoio 

Domiciliário (Idosos) e Centro de Dia, em 85% e 71% das instituições, 

respectivamente. Em 50% das instituições regista-se a existência de Lar de Idosos. 

Quanto às restantes tipologias: o Centro de Convívio alcança os 12% e três das 

restantes Respostas Sociais (Residência; Lar de Grandes Dependentes e Centro de 

Noite) atingem percentagens similares (2%). As RS menos referidas pelos 

inquiridos são: o Centro de Acolhimento Temporário de Emergência para Idosos 

(1%) e o Acolhimento Familiar (registada apenas numa das respostas dadas – 

0.3%).  

 

 

Tabela II.3.15 

Respostas Sociais_TI existentes e Acordos com o ISS, IP 
 

Tipologias de  

Respostas Sociais 

Respostas Sociais  

Existentes 

% Acordos 

com ISS, IP 

 por RS 

n % n % 

Serviço de Apoio Domiciliário (Idosos) (SAD-I) 301 38.0 298 99 

Centro de Dia (CD) 250 31.5 245 98 

Lar para Idosos (LI) 177 22.3 174 98.3 

Centro de Convívio (CC) 43 5.4 35 81.4 

Lar de Grandes Dependentes 6 0.8 4 66.7 

Residência (R) 6 0.8 1 16.7 

Centro de Noite (CN) 6 0.8 5 83.3 

Centro de Acolhimento Temporário de 

Emergência para Idosos (CATEI) 
3 0.4 1 33.3 

Acolhimento Familiar (AC) 1 0.1 3 - 

Total 793 100.1 766 96.6 

 

 

                                                      

124
 Dados obtidos a partir da súmula de resultados (“Summary”), gerada pelo formulário criado no 

“Google doc’s”. 
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Assim, podemos constatar, através da Tabela II.3.15 que do total de 

Respostas Sociais assinaladas pelos nossos inquiridos (793)
125

, aquelas que 

assumem maior representatividade são o Serviço de Apoio Domiciliário (38%) e o 

Centro de Dia (31.5%). A percentagem da RS Lar de Idosos não ultrapassa os 

22.3%, descendo para os 5.4%. no Centro de Convívio. No caso das demais 

Respostas Sociais os valores são pouco significativos: 0.8% no caso do Centro de 

Noite, do Lar de Grandes Dependentes e do Acolhimento Familiar, alcançando as 

restantes RS, no seu conjunto, meio ponto percentual (0.5%). 

Os acordos celebrados entre as instituições e o ISS, IP (Parte II – Questão 

7), para cada uma das tipologias de RS existentes, indica-nos que o SAD; o CD e o 

LI apresentam uma cobertura quase integral. O SAD-I apresenta uma percentagem 

de 99% (o acordo com o ISS, IP não se verifica apenas em duas das instituições); 

igualmente com percentagens elevadas e próximas dos 100% registam-se o Lar de 

Idosos e o Centro de Dia, ambos na ordem dos 98%. Seguem-se o Centro de Noite 

com 83.3% (ainda que se trate de 5 acordos em 6 instituições) e o Centro de 

Convívio onde os acordos existem em 81.4% das instituições com essa RS. O Lar 

de Grandes Dependentes, ainda que assinalado apenas em 6 das instituições, regista 

um total de 66.7% de acordos com o ISS, IP (ou seja 4). Os acordos relativos ao 

CATEI verificam-se em os 33.3% das instituições – o que significa, em termos 

absolutos, que das três instituições que disponibilizam esta tipologia de Resposta 

Social apenas uma delas possui acordo; igualmente com apenas um acordo 

assinalado a RS Residência (R), atingindo uma percentagem de 16.7% já que foi 

identificada em seis das instituições. 

Apesar da RS Acolhimento Familiar aparecer assinalada por um dos 

inquiridos, no entanto, quando observamos os dados obtidos relativamente ao 

número de acordos, para esta RS, deparamo-nos com um número de acordos (3) 

                                                      

125
 Dados obtidos a partir da súmula de resultados (“Summary”), gerada pelo formulário criado no 

“Google doc’s”. 
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superior ao número de instituições referenciadas (1), o que nos indicia erro ou lapso 

no preenchimento do questionário. 

 

3.3. – QPCDT e subescalas – análise univariada 

 

 As pontuações médias obtidas no QPCDT (Simões, 2011), relativas ao total 

da amostra (n=353) encontram-se resumidas na Tabela II.3.16. Assim, para os 71 

itens (QPCDT_Total) a média alcançada foi de 176,55 com um Desvio-padrão de 

34,899. As quatro subescalas que compõem do QPCDT alcançaram as seguintes 

pontuações: QPCDT_ECE_PI, composta pelos primeiros 24 itens alcançou a 

pontuação média de 67,97 com um Desvio-padrão de 11,083. A segunda subescala, 

QPCDT_DGRH, que compreende os itens 25 a 44, obteve uma média de 51,90 e 

um Desvio-padrão de 10,292. A subescala QPCDT_GEFL, cujos itens vão do item 

45 a 62, alcança 39,66 de média com um desvio-padrão de 11,390. A subescala, 

que se reporta aos últimos 9 itens – a QPCDT_VAIS – assume uma média de 22,02 

e um desvio-padrão de 5,420. 

 

 

Tabela II.3.16 

Médias e Desvio-padrão do QPCDT_total e subescalas 

 

 
QPCDT_ 

ECE_PI 

QPCDT_

DGRH 

QPCDT

_GEFL 

QPCDT_

VAIS 

QPCDT_

Total 
n Validos 353 353 353 353  

Missing 0 0 0 0  

Média 62,97 51,90 39,66 22,02 176,55 

Desvio-padrão 11,083 10,292 11,390 5,420 34,899 

 

 

No sentido de expor de forma completa e detalhada os valores alcançados 

pelo QPCDT (Simões, 2011) para a nossa amostra (n=353) apresentamos na Tabela 

II.3.17 as medidas de tendência central, as medidas de localização de tendência não 
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central e as medidas de dispersão, para o QPCDT_Total e respectivas subescalas 

(QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS), as quais se 

analisam separadamente. 

 

 

 

Tabela II.3.17 

QPCDT – Análise Univarida 
 

Válidos Média Mediana Moda Mínimo 
Percen 

-til 05 

Percen- 

til 25 

Percen- 

til 75 

Percen- 

til 95 
Máximo 

Desvio -

padrão 

Variação 

RANGE 

QPCDT – Total 

353 176,55 176 142 76 125,00 149,50 200,00 235,90 284 34,899 208 

QPCDT_ECE_PI  

353 62,97 63 48 36 46,00 55,50 70,00 83,00 96 11,083 60 

QPCDT – DGRH 

353 51,90 52 60 29 35,70 44,00 59,00 71,30 80 10,292 51 

QPCDT – GEFL 

353 39,66 39 36 4 23,00 31,50 47,00 58,00 72 11,390 68 

QPCDT – VAIS 

353 22,02 22 18 7 13,70 18,00 26,00 33,00 36 5,420 29 

 

 

Estatística descritiva do QPCDT_Total 

 

Segundo os valores obtidos, através de análise univariada (ver Tabela 

II.3.17), por via das medidas de localização de tendência central, podemos afirmar 

que no que respeita à nossa amostra se todos os Directores Técnicos inquiridos 

percepcionassem as suas competências (QPCDT – Pontuação Total) de igual forma 

então a sua pontuação seria 176,55 (valor da Média); por seu turno verificamos que 

metade dos Directores Técnicos inquiridos tem, no máximo, uma pontuação de 176 

(valor da Mediana), valores estes superiores ao nível de percepção de competências 

mais frequente que é 142 (Moda). 
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Ainda segundo o mesmo procedimento estatístico efectuado (análise 

univariada), no que respeita às medidas de localização de tendência não central, 

verificamos a pontuação mais baixa no QPCDT_Total é 76 (Mínimo) e que a 

pontuação mais elevada da percepção de competências é de 284 (Máximo). No que 

toca aos percentis, registamos que 5% dos inquiridos têm, no máximo, uma 

percepção de competências de 76 (situando-se assim no Percentil 5); enquanto 25% 

dos inquiridos, têm no máximo, uma percepção de competências de 149,50 

(Percentil 25 ou Quartil 1); já 75% dos inquiridos, têm no máximo, uma percepção 

de competências de 200 (o que corresponde ao Percentil 75 ou Quartil 3). Por seu 

turno registamos que 95% dos inquiridos, têm no máximo, uma pontuação de 235 

(Percentil 95) isto é 5% das pontuações do QPCDT–Total mais elevadas são de 

235. 

A análise dos valores obtidos por via das Medidas de Dispersão, 

nomeadamente através do desvio-padrão, permitem-nos verificar que a percepção 

de competência dos inquiridos se afasta da respectiva média em 34,899 (Desvio-

padrão). Assim, em média, a pontuação da percepção de competências 

(QPCDT_Total) está compreendida entre 141.651 e 211.449 (média ± 1 desvio-

padrão). Quanto ao valor obtido para o Intervalo de variação dá-nos conta que a 

pontuação da percepção de competências – QPCDT_Total – varia, no máximo, em 

208. Neste caso varia entre 284 e 76. Dito de outra forma, a percepção de 

competências mais baixa afasta-se da percepção de competências mais elevada em 

208 pontos. 

A análise do valor obtido no intervalo interquartis, em que se considera 

apenas a metade central das pontuações obtidas, a percepção de competências 

(QPCDT_Total) varia, no máximo, em 50.5. Neste caso, varia entre 149.50 (quartil 

1) e 200 (quartil 3). Dito de outra forma, excluindo as 25% pontuações mais baixas 

e as 25% pontuações mais elevadas, a percepção de competências varia, no máximo 
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em 50.5. No que respeita ao coeficiente de variação, verificamos que o peso da 

dispersão em torno da média (desvio-padrão) em relação à média é de 19.8%, 

acusando uma baixa dispersão em torno da média (revelando-se assim que a média 

é uma boa medida descritiva dos dados já que o coeficiente de variação não 

ultrapassa os 50% (cfr. Laureano & Botelho, 2010, p. 247 – Nota 2). 

 

Estatística descritiva da subescala QPCDT_ECE_PI 

 

As medidas de localização de tendência central relativas à subescala 

QPCDT – DC 1 ECE_PI (cfr. Tabela II.3.17) revelam-nos que se todos os 

Directores Técnicos inquiridos percepcionassem as suas competências 

relativamente à subescala QPCDT_ECE_PI de igual forma (sem dispersão) então a 

sua pontuação seria 62.97 (valor da Média). De igual forma poderemos afirmar que, 

segundo o valor da Mediana, metade dos Directores Técnicos inquiridos tem, no 

máximo, uma pontuação de 63; e ainda, que o nível de percepção de competências 

mais frequente é 48 (valor da Moda). 

Segundo os valores obtidos, através das medidas de localização de 

tendência não central relativas à subescala QPCDT_ECE_PI , verifica-se que a 

pontuação mais baixa no QPCDT_ ECE_PI é de 36 (Mínimo) enquanto a pontuação 

mais elevada da percepção de competências é de 96 (Máximo). Constatamos, 

igualmente, que 5 % dos inquiridos têm, no máximo, uma percepção de 

competências de 46 (Percentil 5); enquanto 25% % dos inquiridos têm, no máximo, 

uma percepção de competências de 55.50 (Percentil 25 ou Quartil 1). Por seu lado, 

verificamos que 75% dos inquiridos têm, no máximo, uma percepção de 

competências de 70 (Percentil 75 ou Quartil 3), enquanto 95% dos inquiridos, têm 

no máximo, uma pontuação de 83 (Percentil 95), isto é 5% das cotações do 

QPCDT–ECE_PI mais elevadas são de 83. 
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Os valores alcançados para as medidas de dispersão relativas à sub-escala 

QPCDT – DC 1 ECE_PI, indicam-nos que em média, a percepção de competência 

dos inquiridos afasta-se da respectiva média em 11.083 (desvio-padrão). Assim, em 

média, a pontuação da percepção de competências (QPCDT_ECE_PI) está 

compreendida entre 51.887 e 74.053 (média ± 1 desvio-padrão). Quanto ao valor 

alcançado pelo intervalo de variação indica-nos que a pontuação da percepção de 

competências da sub-escala – QPCDT_ECE_PI varia, no máximo, em 60. Neste 

caso varia entre 96 e 36. Dito de outra forma, a percepção de competências mais 

baixa afasta-se da percepção de competências mais elevada em 60 pontos. 

No entanto, se considerarmos apenas a metade central das pontuações 

obtidas (intervalo interquartis), a percepção de competências da sub-escala 

QPCDT_ECE_PI varia, no máximo em 14.5. Neste caso, varia entre 55.5 (quartil 

1) e 70 (quartil 3). Dito de outra forma, excluindo as 25% pontuações mais baixas e 

as 25% pontuações mais elevadas, a percepção de competências varia, no máximo, 

em 14.5. Por seu turno o peso da dispersão em torno da média (desvio-padrão) em 

relação à média é de 17.6% (coeficiente de variação), revelando uma baixa 

dispersão em torno da média. 

 

Estatística descritiva da subescala QPCDT_DGRH 

 

Da análise dos valores obtidos através das medidas de localização de 

tendência central relativas à subescala QPCDT_DGRH (cfr. Tabela II.3.17) 

concluímos que se todos os Directores Técnicos inquiridos percepcionassem as suas 

competências relativamente à subescala QPCDT – DGRH de igual forma então a 

sua pontuação seria 51.90 (Média). A Mediana revela que metade dos Directores 

Técnicos inquiridos tem, no máximo, uma pontuação de 52. O verificando-se que o 

valor alcançado pela Moda é 60. 
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Segundo as medidas de localização de tendência não central relativas à 

subescala QPCDT – DGRH, podemos constatar que a pontuação mais baixa no 

QPCDT_DGRH é de 29 (Mínimo) e que a pontuação mais elevada da percepção de 

competências é de 80 (Máximo). Constatamos, ainda, que 5 % dos inquiridos têm, 

no máximo, uma percepção de competências de 35.70 (Percentil 5) e 25% % dos 

inquiridos têm, no máximo, uma percepção de competências de 44.00 (Percentil 25 

ou Quartil 1). Já o Percentil 75 (Quartil 3), indica que 75% dos inquiridos têm, no 

máximo, uma percepção de competências de 59.00; enquanto o Percentil 95 revela 

que 95% dos inquiridos, têm no máximo, uma pontuação de 71.30, isto é 5% das 

cotações, do QPCDT_DGRH, mais elevadas são de 71.30. 

Do recurso às medidas de dispersão relativas à subescala QPCDT – DGRH, 

verificamos que, em média, a percepção de competências dos inquiridos afasta-se 

da respectiva média em 10.292 (desvio-padrão). Assim, em média, a pontuação da 

percepção de competências (QPCDT_DGRH) está compreendida entre 41.608 e 

62.192 (média ± desvio-padrão); enquanto por via do cálculo do Intervalo de 

variação, se constata que a pontuação da percepção de competências da subescala 

QPCDT – DGRH varia, no máximo, em 51. Neste caso varia entre 80 e 29. Dito de 

outra forma, a percepção de competências mais baixa afasta-se da percepção de 

competências mais elevada em 51 pontos.  

Do cálculo do intervalo interquartis (e considerando apenas a metade 

central das pontuações obtidas), registamos que a percepção de competências da 

subescala QPCDT – DGRH varia, no máximo em 15. Neste caso, varia entre 44 

(quartil 1) e 59 (quartil 3). De outra forma, excluindo as 25% pontuações mais 

baixas e as 25% pontuações mais elevadas, a percepção de competências varia, no 

máximo, em 15. Da análise do peso da dispersão em torno da média (desvio-

padrão) em relação à média alcançamos um coeficiente de variação de 19.8%; 

revelando assim uma baixa dispersão em torno da média. 
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Estatística descritiva da subescala QPCDT_GEFL 

 

As medidas de localização de tendência central relativas à subescala 

QPCDT_GEFL indicam-nos valores segundo os quais podemos aferir que se todos 

os Directores Técnicos inquiridos percepcionassem as suas competências 

relativamente à subescala QPCDT_GEFL de igual forma então a sua pontuação 

seria 39.66 (Média) ou que metade dos Directores Técnicos inquiridos tem, no 

máximo, uma pontuação de 36 (Mediana); ou, ainda, que o nível de percepção de 

competências mais frequente é 36 (Moda) – cfr. Tablela Nº II.3.17. 

Quando pretendemos aferir as medidas de localização de tendência não 

central relativas à subescala QPCDT_GEFL verificamos a pontuação mais baixa no 

QPCDT_GEFL é de 4 (Mínimo) enquanto a pontuação mais elevada da percepção 

de competências é de 72 (Máximo). 

 

Dos valores obtidos por via do cálculo dos percentis, verificamos que 5 % 

dos inquiridos têm, no máximo, uma percepção de competências de 23 (Percentil 5) 

e 25% % dos inquiridos têm, no máximo, uma percepção de competências de 31.50 

(Percentil 25 Quartil 1). Quando nos reportamos aos percentis mais elevados os 

valores obtidos dão-nos conta que 75% dos inquiridos tem, no máximo, uma 

percepção de competências de 47.00 (Percentil 75 ou Quartil 3), enquanto no 

Percentil 95, 95% dos inquiridos, têm no máximo, uma pontuação de 58, isto é 5% 

das cotações, do QPCDT_GEFL, mais elevadas são de 58. 

Quando nos reportamos aos valores alcançados pelas medidas de dispersão 

relativas à subescala QPCDT_GEFL, verificamos, através do desvio-padrão, que 

em média, a percepção de competências dos inquiridos afasta-se da respectiva 

média em 11,390. Assim, em média, a pontuação da percepção de competências 

(QPCDT_GEFL) está compreendida entre 28.27 e 51.05 (média ± desvio-padrão). 

Já o intervalo de variação dá-nos conta que a pontuação da percepção de 
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competências da subescala QPCDT_GEFL varia, no máximo, em 68. Neste caso 

varia entre 72 e 4. Dito de outra forma, a percepção de competências mais baixa 

afasta-se da percepção de competências mais elevada em 68 pontos. 

Do valor obtido por via do cálculo do intervalo interquartis, no qual se 

considera apenas metade central das pontuações obtidas, a percepção de 

competências da subescala QPCDT_GEFL varia, no máximo em 15.5. Neste caso, 

varia entre 31.50 (quartil 1) e 47 (quartil 3). De outra forma, excluindo as 25% 

pontuações mais baixas e as 25% pontuações mais elevadas, a percepção de 

competências varia, no máximo, em 15.5. Já o coeficiente de variação, indica que o 

peso da dispersão em torno da média (desvio-padrão) em relação à média é de 

28.7%, revelando assim uma baixa dispersão em torno da média. 

 

Estatística descritiva da subescala QPCDT_VAIS 

 

Se atendermos às medidas de localização de tendência central relativas à 

subescala QPCDT_VAIS e aos valores obtidos verificamos que se todos os 

Directores Técnicos inquiridos percepcionassem as suas competências 

relativamente à subescala QPCDT_VAIS de igual forma então a sua pontuação 

seria 22.02 (Média), por seu turno, metade dos Directores Técnicos inquiridos tem, 

no máximo, uma pontuação de 22 (Mediana); enquanto o nível de percepção de 

competências mais frequente é 18 (Moda). Por outro lado, se atendermos às 

medidas de localização de tendência não central relativas à subescala 

QPCDT_VAIS verificamos que o valor Mínimo alcançado é de 7 (a pontuação mais 

baixa), enquanto o Máximo é de 36 (ou seja a pontuação mais elevada da percepção 

de competências no QPCDT_VAIS). 

O cálculo dos percentis 5, 25, 75 e 95 / quartis 1 e 3 revela que 5 % dos 

inquiridos têm, no máximo, uma percepção de competências de 13.70 (Percentil 5) 

e 25% % dos inquiridos têm, no máximo, uma percepção de competências de 18.00 
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(Percentil 25 ou Quartil 1). Os dois percentis superiores indicam-nos que 75% dos 

inquiridos tem, no máximo, uma percepção de competências de 26.00 (Percentil 75 

ou Quartil 3); enquanto 95% dos inquiridos, têm no máximo, uma pontuação de 

71.30 (Percentil 95), isto é: 5% das cotações, do QPCDT_VAIS mais elevadas são 

de 33.00. 

A análise das medidas de dispersão relativas à subescala QPCDT_VAIS 

(Tabela II.3.17) revela-nos que em média, a percepção de competências dos 

inquiridos afasta-se da respectiva média em 5.420 (desvio-padrão). 

Assim, em média, a pontuação da percepção de competências (QPCDT – 

VAIS) está compreendida entre 16.6 e 27.44 (média ± desvio-padrão). Enquanto 

segundo o intervalo de variação a pontuação da percepção de competências da 

subescala QPCDT_VAIS varia, no máximo, em 29. Neste caso varia entre 36 e 7. 

Dito de outra forma, a percepção de competências mais baixa afasta-se da 

percepção de competências mais elevada em 29 pontos. 

Do cálculo do intervalo interquartis, em que se considera apenas metade 

central das pontuações obtidas, a percepção de competências da subescala 

QPCDT_VAIS varia, no máximo em 8. Neste caso, varia entre 18 (quartil 1) e 26 

(quartil 3). De outra forma, excluindo as 25% pontuações mais baixas e as 25% 

pontuações mais elevadas, a percepção de competências varia, no máximo, em 8. Já 

o cálculo do coeficiente de variação, relativo ao peso da dispersão em torno da 

média (desvio-padrão) em relação à média alcança os 24.6%, revelando assim uma 

baixa dispersão em torno da média. 

 

3.4 – Testes de hipóteses  

 

 Em função das hipóteses formuladas procuraremos, de seguida, apresentar 

os resultados obtidos pela nossa amostra a partir dos procedimentos estatísticos 

adoptados. 
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3.4.1 – Testes da Hipótese 1 

Será que a percepção de competências nos quatro domínios (subescalas / 

áreas) varia consoante as características socio-demográficas (idade ; sexo)? 

 

Quando comparamos as pontuações médias obtidas no QPCDT_Total e nas 

respectivas subescalas, segundo o escalão etário dos inquiridos
126

 em que 78.8% 

tem entre os 26 e os 40 anos (ver Tabela II.3.18), verificamos que quer no 

primeiro escalão etário (<= 25 anos; n= 25) quer no último escalão (>=51; n= 9) 

todas as pontuações médias se encontram abaixo das pontuações médias obtidas 

para o total (n= 353) da amostra (em que a QPCDT_Total: 176; QPCDT_ECE_PI 

= 62; QPCDT_DGRH = 51; QPCDT_GEFL = 39; QPCDT_VAIS = 22).  

Tal situação já não se verifica quando comparamos as pontuações médias 

registadas no segundo e terceiro escalões, respectivamente: 26 a 30 anos (n=94) e 

31 a 35 anos (n= 107), já que, em ambos os casos, as suas pontuações médias se 

encontram acima do obtido para o total da amostra, ainda que apenas no que se 

refere às pontuações médias registadas no QPCDT_Total; QPCDT_ECE_PI; 

QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL, sendo equivalente no caso da subescala 

QPCDT – VAIS. Por seu turno, ao comparamos as pontuações médias obtidas no 

quarto, quinto e sexto escalões etários – respectivamente: 36 a 40 anos (n= 77); 41 

a 45 anos (n= 27) e 46 a 50 anos (n=14) –, com as pontuações médias obtidas nos 

diferentes componentes do instrumento (QPCDT_total e subescalas), verificamos 

que as médias alcançam o mesmo valor ou e valores abaixo dos registados pelo 

total da amostra. 

 

                                                      

126
 Dos nove escalões inicialmente criados, decidimo-nos pela eliminação dos dois últimos 

(56 a 60 anos e > 60 anos) e à sua congregação num único escalão etário: o dos 

inquiridos com idade >51 anos. Daqui resultam os sete escalões etários aqui presentes 

ao invés dos nove inicialmente criados. 
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Tabela II.3.18 

Pontuações médias do QPCDT_Total e Subescalas, segundo o escalão etário 
Report 

Escalão etário 
QPCDT – 

Total 

QPCDT_E

CE_PI 

QPCDT- 

DGRH 

QPCDT – 

GEFL 

QPCDT – 

VAIS 

≤ 25 

Média 170,64 60,96 49,64 38,12 21,92 

n 25 25 25 25 25 

Desvio Padrão 30,844 10,216 8,616 11,167 4,051 

26 a 30 

Média 182,16 64,16 53,27 42,00 22,73 

n 94 94 94 94 94 

Desvio Padrão 34,384 11,329 9,756 11,135 4,986 

31 a 35 

Média 180,83 64,62 53,30 40,56 22,36 

n 107 107 107 107 107 

Desvio Padrão 38,576 12,096 11,105 12,306 6,131 

36 a 40 

Média 170,09 61,01 50,25 37,43 21,40 

n 77 77 77 77 77 

Desvio Padrão 32,278 10,090 10,261 10,990 5,235 

41 a 45 

Média 170,48 61,44 50,93 37,00 21,11 

n 27 27 27 27 27 

Desvio Padrão 34,718 9,970 11,028 10,926 6,097 

46 a 50 

Média 176,00 62,79 50,21 40,64 22,36 

n 14 14 14 14 14 

Desvio Padrão 28,812 10,489 8,746 8,837 4,031 

≥ 51 

Média 157,89 58,11 47,11 34,44 18,22 

n 9 9 9 9 9 

Desvio Padrão 21,636 7,407 7,322 6,126 4,295 

Total 

Média 176,55 62,97 51,90 39,66 22,02 

n 353 353 353 353 353 

Desvio Padrão 34,899 11,083 10,292 11,390 5,420 

 

 

Teste da hipótese 1.1 

O que se pretende verificar é se as distribuições das pontuações do QPCDT_ 

Total e das quatro subescalas, enquanto variáveis de intervalo, variam em função da 

importância atribuída à variável socio-demográfica idade que, tratada enquanto 

variável qualitativa ordinal define os três grupos independentes (escalões etários: 

≤25; 26 a 35; ≥36), para os quais se pretende atestar a igualdade de médias das 

pontuações no QPCDT_Total e subescalas, aplicando-se para tal o teste 

Kruskal_Wallis H. Cumprindo-se, para tal, a independência das amostras já que os 

grupos de profissionais pertencem a escalões etários diferentes não estando 

relacionados entre si – logo a condição da independência das amostras está 

verificada. 
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Hipóteses do teste: 

H1.10 : as três classes etárias (≤25; 26 a 35 e ≥36) têm a mesma distribuição 

na pontuação no QPCDT_ Total e nas subescalas QPCDT_ ECE_PI; 

QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

H1.1a : as três classes etárias (≤25; 26 a 35 e ≥36) não têm a mesma 

distribuição na pontuação no QPCDT_ Total e nas subescalas QPCDT_ 

ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

Assim:  

Não rejeitar H1.10   se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H1.10 (aceitar H1.1a)  se Sig ≤ α = 0,05 

 

Quadro II.3.1 

Teste Estatístico da H1.1 
Ranks 

 Idade n Mean Rank 

QPCDT – Total 

<=25 25 160,38 

26 a 35 201 190,38 

=>36 127 159,09 

Total 353  

QPCDT_ECE_PI 

<=25 25 163,34 

26 a 35 201 188,79 

=>36 127 161,03 

Total 353  

QPCDT_DGRH 

<=25 25 158,34 

26 a 35 201 188,75 

=>36 127 162,08 

Total 353  

QPCDT – GEFL 

<=25 25 163,40 

26 a 35 201 190,79 

=>36 127 157,86 

Total 353  

QPCDT – VAIS 

<=25 25 183,00 

26 a 35 201 185,85 

=>36 127 161,81 

Total 353  

 

Test Statisticsa,b 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Chi-Square 8,031 6,252 6,228 8,593 4,444 

df 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,018 ,044 ,044 ,014 ,108 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Idade 
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Da análise do Quadro II.3 .1 ,  ver ificamos que:  

 

No QPCDT_Total Sig = 0,018 < α = 0,05,então rejeita-se a H1.10 (aceita-se H1.1a). 

No QPCDT_ECE_PI Sig = 0,044 < α = 0,05 então rejeita-se a H1.10 (aceita-se 

H1.1a). 

No QPCDT_DGRH Sig = 0,044 < α = 0,05 então rejeita-se a H1.10 (aceita-se H1.1a). 

No QPCDT_GEFL Sig = 0,014 < α = 0,05 então rejeita-se a H1.10 (aceita-se H1.1a). 

NoQPCDT_VAIS Sig = 0,108 > α = 0,05 então não se rejeita a H0 . 

 

O facto de termos três grupos e de todas as amostras terem mais de cinco 

casos, a estatística Kruskal-Wallis H tem, por aproximação uma distribuição do qui-

quadrado com k-1 graus de liberdade, pelo que Sig assimptótico é válido. 

Assim como em quatro das escalas do QPCDT (Total e subescalas ECE_PI; 

DGRH; GEFL) o valor de Sig < α = 0,05 então apenas para estas quatro 

escalas se rejeita a hipótese nula da igualdade e se aceita H1.1a.  

 

Teste da hipótese 1.2 

 

 

Tabela II.3.19 

Pontuações Médias do QPCDT_Total e Subescalas, segundo o sexo 
Group Statistics 

 n Média 
Desvio 

Padrão 

Std. Error 

Média 

QPCDT_Total 
Feminino 338 175,56 34,691 1,887 

Masculino 15 198,87 33,114 8,550 

QPCDT_ECE_PI 
Feminino 338 62,68 11,043 ,601 

Masculino 15 69,40 10,336 2,669 

QPCDT_DGRH 
Feminino 338 51,57 10,184 ,554 

Masculino 15 59,47 10,155 2,622 

QPCDT_GEFL 
Feminino 338 39,41 11,401 ,620 

Masculino 15 45,47 9,768 2,522 

QPCDT_VAIS 
Feminino 338 21,91 5,379 ,293 

Masculino 15 24,53 5,927 1,530 

 

 

Ao compararmos as pontuações médias obtidas no questionário 

QPCDT_Total e respectivas subescalas para a nossa amostra (n=353), segundo o 
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sexo constata-se que a esmagadora maioria (95.7%) dos indivíduos é do sexo 

feminino (ver Tabela II.3.19), verificamos que a média obtida pelos indivíduos do 

sexo masculino (n=15) é, em todas as situações, superior à média obtida pelos 

indivíduos do sexo feminino (n=338). 

 

Da resposta à questão será que as pontuações do QPCDT_ Total e subescalas 

difere segundo a característica socio-demográfica sexo, decidimo-nos pela 

aplicação do teste Mann-Whitney U, uma vez que as pontuações obtidas relativas a 

cada uma das cinco escalas resultam de variáveis intervalares (somatórios a partir 

de escalas tipo Likert, com cinco pontos) e a variável sexo é uma variável 

qualitativa nominal dicotómica (masculino; feminino). Cumpre-se, assim, a 

condição implícita da independência das amostras, uma vez que os dois grupos não 

estão relacionados entre si, logo a condição da independência das amostras está 

verificada – podendo então realizar-se o teste U de Mann-Whitney. 

Assim, pretendemos verificar se as pontuações obtidas no QPCDT_ Total e 

nas respectivas sub-escalas, difere segundo o sexo. 

O recurso ao Mann-Whitney U é aqui utilizado em alternativa ao teste t 

(paramétrico) – em virtude do baixo número de elementos do sexo masculino –, 

uma vez que nos permite comparar as médias das ordenações (mean ranks – MRk) 

de duas amostras aleatórias independentes – no caso presente, os indivíduos do 

sexo feminino (nM = 338) e os do sexo masculino (nH = 15). 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H1.20 :a média das ordenações da pontuação das mulheres no QPCDT é igual 

à média das ordenações das pontuações no QPCDT dos homens (MRkM = 

MRkH). 
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H1.2a : a média das ordenações da pontuação das mulheres no QPCDT é 

diferente da média das ordenações das pontuações no QPCDT dos 

homens (MRkM = MRkH). 

Assim, e sendo o teste bilateral: 

Não rejeitar H1.20   se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H1.20 (aceitar H1.2α)  se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

Quadro II.3.2 

Testes estísticos da H1.2 
Ranks 

 P1Q2_Sexo n Mean Rank Sum of Ranks 

QPCDT – Total 

Feminino 338 174,15 58863,50 

Masculino 15 241,17 3617,50 

Total 353   

QPCDT_ECE_PI 

Feminino 338 174,54 58994,50 

Masculino 15 232,43 3486,50 

Total 353   

QPCDT_DGRH 

Feminino 338 173,87 58769,00 

Masculino 15 247,47 3712,00 

Total 353   

QPCDT – GEFL 

Feminino 338 174,64 59028,00 

Masculino 15 230,20 3453,00 

Total 353   

QPCDT – VAIS 

Feminino 338 175,40 59284,00 

Masculino 15 213,13 3197,00 

Total 353   

 

Test Statisticsa 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Mann-Whitney U 1572,500 1703,500 1478,000 1737,000 1993,000 

Wilcoxon W 58863,500 58994,500 58769,000 59028,000 59284,000 

Z -2,489 -2,152 -2,736 -2,065 -1,407 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,013 ,031 ,006 ,039 ,159 

a. Grouping Variable: P1Q2_Sexo 

 

 

Como: 

No QPCDT_Total Sig = 0,013 < α = 0,05 então rejeita -se a H1.10 (aceita-se H1.2a). 

No QPCDT_ECE_PI Sig = 0,031 < α = 0,05 então rejeita-se a H1.10 (aceita-se 

H1.2a). 

No QPCDT_DGRH Sig = 0,006 < α = 0,05 então rejeita-se a H1.10 (aceita-se H1.2a). 
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No QPCDT_GEFL Sig = 0,039 < α = 0,05 então rejeita-se a H1.10 (aceita-se H1.2a). 

No QPCDT_VAIS Sig = 0,159 > α = 0,05 então não se rejeita a H1.20. 

 

 

Perante os resultados alcançados (Quadro II.3.2) constatamos que as duas 

distribuições populacionais relativas às amostras independentes em causa (homens 

e mulheres), possuem médias de ordenações diferentes em quatro das escalas 

(QPCDT_Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL). De facto os homens e as 

mulheres apresentam médias diferentes, como podemos atestar através das médias 

das classificações obtidas na respectiva coluna (Mean-Ranks – MRk).  

Como nestas quatro escalas do QPCDT (Total e ECE_PI; DGRH; GEFL) o 

valor de Sig < α = 0,05 então rejeita-se a nulidade da hipótese e aceita-se a 

H1.20 . 

Assim, podemos afirmar que existem evidências estatísticas para se afirmar 

que as pontuações obtidas no QPCDT_ Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL 

são diferentes entre as mulheres e os homens (cfr. Os respectivos valores do Mann-

Whitney U; de Z e o p-value). De facto os grupos apresentam médias de ordenações 

das pontuações no QPCDT_Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL diferentes – 

ex: QPCDT_Total: 174,15, para as mulheres e 241,17 para os homens.  

Da análise realizada, conclui-se que as pontuações obtidas nas escalas 

QPCDT_Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL, são diferentes consoante o 

sexo dos inquiridos, isto é, o teste revela existirem diferenças estatísticamente 

significativas. 

 

3.4.2 – Testes da Hipótese 2 

 

Será que a percepção de competências nos quatro domínios (subescalas / 

áreas) varia consoante a formação académica? 
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Ao pretendermos comparar as pontuações médias obtidas no QPCDT 

(Total e subescalas), segundo a formação de base dos inquiridos (ver Tabela 

II.3.20), por nós agrupados em grandes grupos formativos: Serviço Social (n=252 

ou 71.4%); Sociologia e outras ciências sociais (n=36; 10.2%); Psicologia (n=20, 

5.7%); Educação / Animação (n=17 ou 4.8%); Gestão /Economia (n=9 ou 2.6%); 

Saúde (n=6 ou 1.7%); Relações Públicas (n=6 ou 1.7%); para além de Outras 

Formações (n= 5 ou 1.4%), verificamos que as médias dos inquiridos detentores 

da licenciatura em Serviço Social são os que apresentam valores mais próximos 

das pontuações obtidas pelo total da amostra (para um n=351, dada a não 

especificação da licenciatura em dois dos casos), ainda que ligeiramente 

inferiores. 

 

 
Tabela II.3.20 

Pontuações médias do QPCDT_Total e Subescalas,  

segundo a formação académica 
Report 

Grandes grupos 

formativos 

QPCDT_ 

Total 

QPCDT_E

CE_PI 

QPCDT_D

GRH 

QPCDT_

GEFL 

QPCDT_

VAIS 

Serviço Social 

Média 172,58 62,11 50,91 38,16 21,40 

n 252 252 252 252 252 

Desvio Padrão 33,535 10,859 9,892 10,940 5,280 

Sociologia / 

Ciências Sociais 

Média 183,92 64,89 52,97 42,47 23,58 

n 36 36 36 36 36 

Desvio Padrão 40,235 12,252 12,044 11,896 5,714 

Psicologia 

Média 186,10 66,30 55,85 40,75 23,20 

n 20 20 20 20 20 

Desvio Padrão 27,032 8,279 8,641 10,254 4,584 

Educação / 

Animação 

Média 170,71 59,53 50,24 38,47 22,47 

N 17 17 17 17 17 

Desvio Padrão 39,403 13,996 12,184 10,654 5,064 

Gestão / Economia 

Média 193,11 65,22 54,67 50,11 23,11 

N 9 9 9 9 9 

Desvio Padrão 35,600 9,909 10,368 12,840 7,288 

Saúde 

Média 210,50 69,00 61,83 53,50 26,17 

N 6 6 6 6 6 

Desvio Padrão 33,237 11,967 8,954 9,772 5,565 

Relações Públicas 

Média 193,17 66,83 55,17 47,50 23,67 

N 6 6 6 6 6 

Desvio Padrão 27,788 8,060 7,333 8,666 4,457 

Outras Formações 

Média 189,40 67,00 56,60 43,40 22,40 

N 5 5 5 5 5 

Desvio Padrão 24,110 5,568 3,782 12,502 5,941 

Total 

Média 176,19 62,86 51,81 39,57 21,96 

n 351 351 351 351 351 

Desvio Padrão 34,627 11,008 10,212 11,348 5,376 
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De realçar que na generalidade os inquiridos pertencentes aos grupos 

formativos com representação minoritária apresentam médias superiores em todos 

os componentes instrumento ainda que, o somatório dos seus efectivos represente, 

apenas, cerca de um terço do total dos inquiridos – excepção para o grupo 

formativo “Educação / Animação”, que apresenta pontuações médias mais baixas. 

O que se pretende verificar é se as distribuições das pontuações do QPCDT_ 

Total e das quatro subescalas, enquanto variável de intervalo, medida através de 

múltiplos itens de escala Likert, com 5 pontos – Nada competente (0) e Muitíssimo 

competente (4) – variam em função da importância atribuída à variável formação 

académica – operacionalizada na licenciatura / grandes grupos formativos e outras 

formações académicas – que, enquanto variável qualitativa nominal (nos dois 

casos), define os grupos independentes (9 no primeiro caso e 7 no segundo), para os 

quais se pretende atestar se as pontuações são diferentes no QPCDT_Total e 

subescalas, aplicando-se para tal o teste Kruskal_Wallis H. Cumprindo-se, para tal, 

a independência das amostras já que os profissionais detêm formações diferentes 

(no primeiro caso licenciaturas – ver Grandes Grupos formativos: “Serviço Social”; 

“Sociologia e outras Ciências Sociais”; “Psicologia”; …; e no segundo caso 

“Mestrados (concl)”; Pós-graduações (concl.); “Mestrados (em curso)”; Pós-

graduações (em curso) não estão relacionados entre si – logo a condição da 

independência das amostras está verificada. 

 

Teste da hipótese 2.1 

 

Hipóteses do teste: 

H2.10: as amostras definidas pela licenciatura, são provenientes de 

populações com a mesma distribuição na pontuação no QPCDT_ Total 

e nas subescalas QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e 

QPCDT_ VAIS. 
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Quadro II.3.3 

Testes Estatísticos da H2.1 

 
P1Q4_CODIFICADA_ 

Grandes Grupos (licenciatura) 
n Mean Rank 

QPCDT_Total 

Serviço Social 252 164,96 

Sociologia / Ciências Sociais 36 193,90 

Psicologia 20 213,83 

Educação / Animação 17 156,59 

Gestão / Economia 9 230,72 

Saúde 6 273,08 

Relações Públicas 6 240,42 

Outras Formações 5 226,10 

Total 351  

QPCDT_ECE_PI 

Serviço Social 252 168,35 

Sociologia / Ciências Sociais 36 188,31 

Psicologia 20 214,78 

Educação / Animação 17 146,26 

Gestão / Economia 9 208,06 

Saúde 6 234,00 

Relações Públicas 6 231,25 

Outras Formações 5 225,60 

Total 351  

QPCDT_DGRH 

Serviço Social 252 166,30 

Sociologia / Ciências Sociais 36 184,50 

Psicologia 20 221,98 

Educação / Animação 17 159,91 

Gestão / Economia 9 210,89 

Saúde 6 270,75 

Relações Públicas 6 226,17 

Outras Formações 5 238,00 

Total 351  

QPCDT_GEFL 

Serviço Social 252 163,89 

Sociologia / Ciências Sociais 36 198,19 

Psicologia 20 192,03 

Educação / Animação 17 164,35 

Gestão / Economia 9 262,39 

Saúde 6 294,17 

Relações Públicas 6 254,83 

Outras Formações 5 210,10 

Total 351  

QPCDT – VAIS 

Serviço Social 252 165,03 

Sociologia / Ciências Sociais 36 200,97 

Psicologia 20 204,43 

Educação / Animação 17 185,24 

Gestão / Economia 9 216,39 

Saúde 6 250,08 

Relações Públicas 6 216,83 

Outras Formações 5 193,40 

Total 351  

 

Test Statisticsa,b 

 
QPCDT  

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT  

- GEFL 

QPCDT  

- VAIS 

Chi-Square 19,260 12,194 16,754 24,915 12,680 

df 7 7 7 7 7 

Asymp. Sig. ,007 ,094 ,019 ,001 ,080 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: P1Q4_CODIFICADA_GrandesGrupos 
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H2.1a: nem todas as amostras definidas pela licenciatura, são provenientes de 

populações com a mesma distribuição na pontuação do QPCDT_Total e 

respectivas subescalas (QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ 

QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS). 

Assim:  

Não rejeitar H2.10   se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H2.10 (aceitar H2.1a) se Sig ≤ = 0,05 

Da análise do Quadro II.3.3, verificamos que como o valor do Sig é inferior a 

α = 0,05, no caso da subescala QPCDT_GEFL rejeitamos aqui a H2.10 (e aceitamos 

a H2.1a). Como temos mais do que três grupos – e todas as amostras com mais de 5 

casos – a estatística de Kruskal-Wallis H tem por aproximação, uma distribuição do 

qui-quadrado com K-1 graus de liberdade, pelo que o Sig assimptótico é válido. Ou 

seja rejeitamos a hipótese nula da igualdade das pontuações (e aceitamos H2.1a), 

ainda que apenas, para uma das escalas (QPCDT_GEFL).  

 

Teste da hipótese 2.2 

Quando comparamos as pontuações médias obtidas no QPCDT_Total e 

subescalas QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS, 

segundo a frequência ou a conclusão de formação pós-graduada (ver Tabela II.3.21) 

– onde se verifica que cerca de 39% concluiu ou tem em curso formação pós-

graduada (mestrado ou pós-graduação – registamos que as pontuações médias 

obtidas pelos inquiridos que não frequentaram qualquer formação (53.5%) são 

inferiores (em todos os componentes do instrumento), não só quando comparadas 

com pontuação de inquiridos que concluíram as formações complementares (em 
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particular mestrados e pós-graduações
127

), mas também com as pontuações médias 

obtidas pelo total da amostra.  

 

Tabela II.3.21 

Pontuações médias do QPCDT_Total e Subescalas  

E formação pós-graduada 
Report 

Formação 

Pós-graduada 

QPCDT_ 

Total 

QPCDT_ 

ECE_PI 

QPCDT_ 

DGRH 

QPCDT_ 

GEFL 

QPCDT_ 

VAIS 

Não frequentou 

Média 170,52 61,24 50,09 38,30 20,89 

n 189 189 189 189 189 

Desvio Padrão 34,717 11,229 10,417 11,001 5,365 

Mestrado 

(concluído) 

Média 192,43 67,90 56,93 42,43 25,17 

n 30 30 30 30 30 

Desvio Padrão 31,342 10,669 9,403 10,689 4,153 

Pós-graduação 

(concluída) 

Média 183,18 64,70 54,01 41,25 23,21 

n 84 84 84 84 84 

Desvio Padrão 35,482 10,835 9,950 12,659 5,433 

Mestrado (em 

curso) 

Média 182,78 64,22 53,56 42,33 22,67 

n 18 18 18 18 18 

Desvio Padrão 34,676 9,296 10,804 11,334 6,202 

Pós-graduação (em 

curso) 

Média 191,00 70,50 54,50 41,00 25,00 

n 2 2 2 2 2 

Desvio Padrão 1,414 3,536 3,536 4,243 2,828 

Formações: média/ 

curta duração, com 

relevância 

Média 177,72 63,80 52,20 39,56 22,16 

n 25 25 25 25 25 

Desvio Padrão 30,119 9,747 8,170 10,284 4,625 

Formações: média/ 

curta duração, 

pouco relevantes 

Média 156,75 55,25 45,50 35,75 20,25 

n 4 4 4 4 4 

Desvio Padrão 44,010 15,735 13,204 12,971 5,560 

Inválido 

Média 193,00 69,00 50,00 48,00 26,00 

n 1 1 1 1 1 

Desvio Padrão . . . . . 

Total 

Média 176,55 62,97 51,90 39,66 22,02 

n 353 353 353 353 353 

Desvio Padrão 34,899 11,083 10,292 11,390 5,420 

 

 

Assim, e de acordo com os dados apresentados, verificamos que todos os 

inquiridos que concluíram mestrado (n=30), bem como os que concluíram pós-

graduações (n= 84), possuem pontuações médias mais elevadas do que aquelas 

alcançadas pelo total da amostra (n=353). Situação análoga se verifica para os 

                                                      

127
 Embora os inquiridos referissem, na maior parte das vezes, qual a designação dos cursos em 

causa e, por vezes, até a instituição em que o concluíram, dispensamo-nos aqui de tais 

referências.  
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inquiridos com pós-graduação em curso (n=2) e similar com os inquiridos que 

estão a frequentar mestrado (n= 18) – onde todas as pontuações médias obtidas são 

superiores, com excepção para subescala QPCDT_VAIS em que a média alcançada 

é igual e não superior, à média obtida pelo conjunto da nossa amostra. 

 

Hipóteses do teste: 

H2.20: as amostras definidas por outras formações académicas são 

provenientes de populações com a mesma distribuição na pontuação no 

QPCDT_ Total e nas subescalas QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ 

QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

H2.2a: nem todas as amostras definidas por outras formações académicas, 

são provenientes de populações com a mesma distribuição na pontuação 

do QPCDT_Total e respectivas subescalas (QPCDT_ ECE_PI; 

QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS). 

Assim:  

Não rejeitar H2.20   se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H2.20 (aceitar H2.2a) se Sig ≤ = 0,05 

 

Da análise do Quadro II.3.4
128

, constatamos que como o valor de Sig < α = 

0,05, apenas no caso do QPCDT_Total e nas subescalas QPCDT_ECE_PI; 

QPCDT_DGRH e QPCDT_VAIS, rejeitando-se aqui a H2.20 (aceitando-se a 

H2.2a). Como temos mais do que três grupos a estatística de Kruskal-Wallis H tem 

por aproximação, uma distribuição do qui-quadrado com K -1 graus de liberdade, 

                                                      

128
 Em virtude de “Pós-graduação (em curso)” e “Formações média/curta duração pouco 

relevantes…”, terem apenas 2 e 4 respondentes, respectivamente (cfr. Tabela II.3.21), optámos 

pela sua eliminação no teste estatístico. 
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pelo que o Sig assimptótico é válido. Ou seja, rejeitamos a hipótese nula da 

igualdade das pontuações, ainda que, apenas para estas quatro escalas 

(QPCDT_Total e subescalas QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH e QPCDT_VAIS). 

O mesmo não se verifica no caso da subescala GEFL cujo valor de Sig > α = 0,05, 

daí aceitarmos a H2.20. 

 

Quadro II.3.4 

Testes Estatísticos da H2.2 

Ranks 

 Outras Formações Académicas n Mean Rank 

QPCDT 

_Total 

Não frequentou 189 153,71 

Mestrado (concluído) 30 225,60 

Pós-graduação (concluída) 84 195,32 

Mestrado (em curso) 18 192,03 

Formações média/curta 

duração, com relevância 

25 173,96 

Total 346  

QPCDT 

_ECE-PI 

Não frequentou 189 155,76 

Mestrado (concluído) 30 218,93 

Pós-graduação (concluída) 84 192,05 

Mestrado (em curso) 18 189,39 

Formações média/curta 

duração, com relevância 

25 179,30 

Total 346  

QPCDT 

_DGRH 

Não frequentou 189 154,36 

Mestrado (concluído) 30 227,03 

Pós-graduação (concluída) 84 194,95 

Mestrado (em curso) 18 189,06 

Formações média/curta 

duração, com relevância 

25 170,70 

Total 346  

QPCDT 

_GEFL 

Não frequentou 189 160,52 

Mestrado (concluído) 30 206,15 

Pós-graduação (concluída) 84 189,15 

Mestrado (em curso) 18 194,42 

Formações média/curta 

duração, com relevância 

25 164,80 

Total 346  

QPCDT 

_VAIS 

Não frequentou 189 151,69 

Mestrado (concluído) 30 238,93 

Pós-graduação (concluída) 84 198,10 

Mestrado (em curso) 18 180,11 

Formações média/curta 

duração, com relevância 

25 172,48 

Total 346  
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Test Statisticsa,b 

 
QPCDT 

_Total 

QPCDT 

_ECE-PI 

QPCDT 

_DGRH 

QPCDT 

_GEFL 

QPCDT 

_VAIS 

Chi-Square 20,161 15,583 19,869 9,426 27,200 

Df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,000 ,004 ,001 ,051 ,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Outras Formações Académicas 

 

 

 

3.4.3 – Testes da Hipótese 3 

 

Será que a percepção de competências varia consoante a experiência 

profissional (controlada pelo nº de anos no cargo de DT na instituição; total de 

anos como DT) ? 

 

Teste da hipótese 3.1 

Da resposta à questão será que as pontuações do QPCDT_ Total e subescalas 

diferem segundo o período de tempo em que assumiram o cargo (≤1996; ≥ 

1997)
129

, decidimo-nos pela aplicação do teste Mann-Whitney U, uma vez que a o 

pressuposto da normalidade não foi cumprido. Importa referir que a variável ano 

em que assumiram o cargo de DT na instituição foi transformada em variável 

qualitativa nominal dicotómica: os que assumiram “≤1996” e os que assumiram 

“≥1997”. Cumprindo-se, assim, a condição implícita da independência das 

amostras, uma vez que os indivíduos que assumiram no primeiro período e os que 

assumiram no segundo período não estão relacionados, logo a condição da 

independência das amostras está verificada – podendo então efectuar-se o teste 

Mann-Whitney. 

O recurso ao Mann-Whitney U é aqui utilizado em alternativa ao teste t 

(paramétrico), uma vez que nos permite comparar as médias das ordenações (mean 

ranks – MRk) de duas amostras aleatórias independentes – no caso presente, os 

                                                      

129
 A decisão pela transformação da variável em dicotómica, prende-se com o facto de os 

espectro temporal ser relativo a 31 anos e termos optado por um critério de 

metade/metade. 
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profissionais que assumiram o cargo de DT antes ou durante o ano de 1996 e 

aqueles o que o assumiram em 1997 ou em data posterior.  

Assim, pretendemos verificar se as pontuações obtidas no QPCDT_ Total e 

nas respectivas sub-escalas, difere segundo o ano em que os profissionais 

assumiram o cargo de DT, na instituição, ou seja: ≤1996; ≥ 1997. 

 

 

Quadro II.3.5 

Testes Estatísticos da H3.1 

Ranks 

 

P1Q11_Ano_assumiu_cargo

_de_DirectorTécnico 

(Binned) 

n Mean Rank Sum of Ranks 

QPCDT 

_Total 

<= 1996 11 193,41 2127,50 

1997+ 339 174,92 59297,50 

Total 350   

QPCDT 

_ECE_PI 

<= 1996 11 203,82 2242,00 

1997+ 339 174,58 59183,00 

Total 350   

QPCDT 

_DGRH 

<= 1996 11 181,64 1998,00 

1997+ 339 175,30 59427,00 

Total 350   

QPCDT 

_GEFL 

<= 1996 11 194,18 2136,00 

1997+ 339 174,89 59289,00 

Total 350   

QPCDT 

_VAIS 

<= 1996 11 161,55 1777,00 

1997+ 339 175,95 59648,00 

Total 350   

 

 

Test Statisticsa 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Mann-Whitney U 1667,500 1553,000 1797,000 1659,000 1711,000 

Wilcoxon W 59297,500 59183,000 59427,000 59289,000 1777,000 

Z -,597 -,944 -,205 -,623 -,467 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,551 ,345 ,838 ,534 ,641 

a. Grouping Variable: P1Q11_Ano_assumiu_cargo_de_DirectorTécnico (Binned) 

 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

 

H3.10 :as duas amostras (os que assumiram “≤1996” e os que assumiram 

“≥1997”) apresentam a mesma distribuição nas pontuações do 

QPCDT_Total e subescalas. 
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H3.1a : as duas amostras (os que assumiram “≤1996” e os que assumiram 

“≥1997”) não apresentam a mesma distribuição nas pontuações do 

QPCDT_Total e respectivas subescalas. 

Assim, e sendo o teste bilateral: 

Não rejeitar H3.10   se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H3.10 (aceitar H3.1a)  se Sig ≤ α = 0,05 

 

A partir da análise do Quadro II.3.5 depreendemos que as duas distribuições 

populacionais relativas às amostras aleatórias independentes em causa (os que 

assumiram o cargo ≤1996; os que assumiram ≥ 1997 – aqui tratada enquanto 

variável qualitativa nominal dicotómica) possuem médias de ordenações distintas 

em todas as escalas (QPCDT_Total e subescalas) – como podemos atestar através 

das médias das classificações obtidas na respectiva coluna (Mean-Ranks – MRk). 

Como: 

Relativamente ao QPCDT_Total Sig = 0,551 > α = 0,05 então não se rejeita a 

H3.10 . 

Relativamente ao QPCDT_ECE_PI Sig = 0,345 > α = 0,05 então não se rejeita a 

H3.10 . 

Relativamente ao QPCDT_DGRH Sig = 0,838 > α = 0,05 então não se rejeita a 

H3.10 . 

Relativamente ao QPCDT_GEFL Sig = 0,534 > α = 0,05 então não se rejeita a 

H3.10 . 

Relativamente ao QPCDT_VAIS Sig = 0,641 > α = 0,05 então não se rejeita a 

H3.10 . 

 

Como nas cinco escalas do QPCDT (Total e Subescalas) o valor de Sig varia 

entre 0,345 e 0,838 sendo > α = 0,05 em todas as escalas, então não se rejeita 

H3.10 . 

Não existem evidências estatísticas para se afirmar que as pontuações obtidas 

no QPCDT_ Total e subescalas sejam diferentes entre profissionais que assumiram 

o cargo de DT, na instituição, no período “≤1996” e os que assumiram no período 

“≥1997” (cfr. Os respectivos valores do Mann-Whitney U; de Z e o p-value). De 
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facto, ambos os períodos apresentam médias de ordenações das pontuações no 

QPCDT (Total e subescalas) semelhantes (ex: QPCDT_Total: 193,41, “≤1996”, e 

174,92, “≥1997”).  

Da análise realizada, conclui-se que o ano em que os profissionais assumiram 

o cargo de DT na instituição não “interfere” nas pontuações obtidas no QPCDT 

(Total e subescalas), já que se revela não existirem diferenças estatísticamente 

significativas. 

 

Testes da hipóteses 3.2 

O que se pretende verificar é se as distribuições das pontuações do QPCDT_ 

Total e das quatro subescalas, enquanto variável de intervalo, medida através de 

múltiplos itens de escala Likert, com 5 pontos – Nada competente (0) e Muitíssimo 

competente (4) – variam consoante o total de anos como Director Técnico (4 

classes: “0 a 4”; “5 a 9”; “10 a 14”; “≥ 15”) – que, enquanto variável aqui tratada 

como qualitativa nominal define os quatro grupos independentes e, para os quais se 

pretende atestar se as distribuições das pontuações são diferentes no QPCDT_Total 

e subescalas, aplicando-se para tal o teste Kruskal_Wallis H. Cumprindo-se a 

condição implícita da independência das amostras já que os profissionais foram 

agrupados em classes mutuamente exclusivas (classes: 0 a 4; 5 a 9; 10 a 14; ≥ 15) – 

não estando os grupos relacionados entre si, logo a condição da independência das 

amostras está verificada. 

 

Hipóteses do teste: 

H3.20: as quatro amostras (classes: 0 a 4; 5 a 9; 10 a 14; ≥ 15), definidas pelo 

total de anos como Director Técnico, são provenientes de populações 

com a mesma distribuição na pontuação no QPCDT_ Total e nas 

subescalas QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e 

QPCDT_ VAIS. 
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H3.2a: as quatro amostras (classes: 0 a 4; 5 a 9; 10 a 14; ≥ 15), definidas pelo 

total de anos como Director Técnico, não são provenientes de 

populações com a mesma distribuição na pontuação no QPCDT_Total e 

subescalas QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e 

QPCDT_ VAIS. 

Assim:  

Não rejeitar H3.20    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H3.20 (aceitar H3.2a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

 

Quadro II.3.6 

Teste Estatísticos da H3.2 

Ranks 

 Total de Anos DT n Mean Rank 

QPCDT – Total 

0 a 4 184 179,74 

5 a 9 99 178,81 

10 a 14 54 168,03 

=> 15 16 164,56 

Total 353  

QPCDT_ECE_PI 

0 a 4 184 177,19 

5 a 9 99 179,59 

10 a 14 54 173,74 

=> 15 16 169,78 

Total 353  

QPCDT_DGRH 

0 a 4 184 175,35 

5 a 9 99 183,65 

10 a 14 54 175,33 

=> 15 16 160,47 

Total 353  

QPCDT – GEFL 

0 a 4 184 183,22 

5 a 9 99 175,38 

10 a 14 54 161,43 

=> 15 16 168,03 

Total 353  

QPCDT – VAIS 

0 a 4 184 183,10 

5 a 9 99 178,23 

10 a 14 54 164,66 

=> 15 16 140,91 

Total 353  
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Test Statisticsa,b 

 
QPCDT  

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT  

- GEFL 

QPCDT  

- VAIS 

Chi-Square ,819 ,200 ,905 2,093 3,491 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,845 ,978 ,824 ,553 ,322 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Total de Anos DT 

 

 

Como: 

No QPCDT_Total Sig = 0,845 > α = 0,05 então não se rejeita a H3.20 . 

No QPCDT_ECE_PI Sig = 0,978 > α = 0,05 então não se rejeita a H3.20 . 

No QPCDT_DGRH Sig = 0,824 > α = 0,05 então não se rejeita a H3.20 . 

No QPCDT_GEFL Sig = 0,553 > α = 0,05 então não se rejeita a H3.20 . 

No QPCDT_VAIS Sig = 0,322 > α = 0,05 então não se rejeita a H3.20 . 

 

Como nas cinco escalas do QPCDT (Total e subescalas) o valor de Sig varia 

entre 0,322 e 0,978 sendo > α = 0,05 então não se rejeita a nulidade da 

hipótese (H3.20).  

O facto de termos mais do que três grupos e todas as amostras com mais de 

cinco casos, a estatística Kruskal-Wallis H tem, por aproximação uma distribuição 

do qui-quadrado com k-1 graus de liberdade, pelo que Sig assimptótico é válido. 

Podemos, então, atestar que não existem evidências estatísticas para se 

afirmar que as pontuações do QPCDT (Total e sub-escalas) são significativamente 

diferentes em pelo menos um grupo de DT definidos pelo total de anos como DT 

(classes).  

 

3.4.4 – Testes da Hipótese 4 

 

Será que a percepção de competências no QPCDT (Total e subescalas) varia 

consoante o número e a identificação de necessidades de formação complementar 

em determinadas áreas funcionais (F1; F2; F3; F4)? 
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Teste da hipótese 4.1 

O que se pretende verificar é se as pontuações do QPCDT_ Total e das quatro 

subescalas, enquanto variável de intervalo, medida através de múltiplos itens 

variam em função da importância atribuída à variável número de áreas com 

necessidades de formação identificadas pelos inquiridos (de entre as quatro por nós 

apresentadas: EEA_PIAS(F1); DCEO-PIS(F2); DGRHC(F3); GEFL_F4) – que, 

enquanto variável qualitativa nominal, define os quatro grupos independentes (os 

que identificam apenas uma área, os que identificam duas, os que identificam três e 

os que identificam quatro áreas), para os quais se pretende atestar se as 

distribuições das pontuações são diferentes no QPCDT_Total e subescalas, 

aplicando-se para tal o teste Kruskal_Wallis H. Cumpre-se, assim, a independência 

das amostras já que os profissionais identificam números de áreas diferentes não 

estando relacionados entre si, logo a condição da independência das amostras está 

verificada. 

 

Hipóteses do teste: 

H4.10: as amostras, definidas pelo número de áreas com necessidade de 

formação identificadas, têm a mesma distribuição na pontuação no 

QPCDT_Total e nas subescalas QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ 

QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

H4.1a: nem todas as amostras definidas pelo número de áreas de formação 

complementar identificadas, não têm a mesma distribuição na 

pontuação no QPCDT_Total e respectivas subescalas (QPCDT_ 

ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS). 

Assim:  

Não rejeitar H4.10    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H4.10 (aceitar H4.1a)   se Sig ≤ α = 0,05 
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Quadro II.3.7  

Testes Estatísticos da H4.1 

Ranks 

 
P1Q7_CODIFICADA_Nº_de_

áreas 
n Mean Rank 

QPCDT – Total 

Uma área formativa 88 182,11 

Duas áreas formativas 151 154,33 

Três áreas formativas 55 130,61 

Quatro áreas formativas 17 117,85 

Total 311  

QPCDT_ECE_PI 

Uma área formativa 88 186,61 

Duas áreas formativas 151 153,12 

Três áreas formativas 55 125,94 

Quatro áreas formativas 17 120,38 

Total 311  

QPCDT_DGRH 

Uma área formativa 88 176,72 

Duas áreas formativas 151 153,54 

Três áreas formativas 55 141,95 

Quatro áreas formativas 17 116,00 

Total 311  

QPCDT – GEFL 

Uma área formativa 88 176,86 

Duas áreas formativas 151 157,78 

Três áreas formativas 55 129,55 

Quatro áreas formativas 17 117,76 

Total 311  

QPCDT – VAIS 

Uma área formativa 88 179,78 

Duas áreas formativas 151 150,93 

Três áreas formativas 55 136,47 

Quatro áreas formativas 17 141,09 

Total 311  

 

 
Test Statisticsa,b 

 QPCDT  

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT  

- GEFL 

QPCDT  

- VAIS 

Chi-Square 14,919 19,195 9,511 12,643 9,782 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,002 ,000 ,023 ,005 ,021 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: P1Q7_CODIFICADA_Nº_de_áreas 

 

 

 

Como o valor do Sig < α = 0,05, no QPCDT_Total e nas quatro subescalas 

(ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS) rejeitamos a H4.10 (e aceitamos a H4.1a).  
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Como temos mais do que três grupos – e todas as amostras com mais de 5 

casos – a estatística de Kruskal-Wallis H tem por aproximação, uma distribuição do 

qui-quadrado com K-1 graus de liberdade, pelo que o Sig assimptótico é válido.  

Ao rejeitarmos a hipótese nula da igualdade das distribuições das pontuações, 

para todas as escalas do QPCDT (total e sub-escalas) podemos, atestar que existem 

evidências estatísticas para se afirmar que as pontuações do QPCDT (Total e sub-

escalas) são significativamente diferentes em pelo menos uma das amostras de DT 

definidos pelo número de áreas de necessidades de formação complementar 

identificadas.  

 

Testes da H4.2.  

 

 Quando comparamos a pontuação média obtida, na subescala 

QPCDT_VAIS, pelos inquiridos que afirmam ter necessidade de formação (n=163) 

ao nível da Elaboração da Estratégia e Avaliação do Projecto de Intervenção e 

Acção Social (EEA_PIAS), com a pontuação média dos que afirmam não ter essa 

necessidade (n=190) – ver Tabela II.3.22 – constatamos que, no primeiro grupo a 

cotação média é de 21.35 e no segundo 22.59, respectivamente. 

 

 

 

Tabela II.3.2 

Pontuação média do QPCDT_VAIS 

e necessidade de formação em EEA_PIAS 

Group Statistics 

 
EEA_PIAS 

(F1) 
N Média 

Desvio- 

Padrão 

Std. Error  

Mean 

QPCDT_VAIS 
Não 190 22,59 5,734 ,416 

Sim 163 21,35 4,965 ,389 
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Procurando testar a hipótese formulada, o que procuramos saber é se a 

pontuação do QPCDT_ Total e subescala VAIS, medida através de múltiplos itens 

operacionalizados numa escala de cinco pontos – Nada competente (0) e 

Muitíssimo Competente (4) – difere no que respeita à necessidade de formação 

complementar na área EEA_PIAS (F1). 

 A utilização do teste Mann-Whitney U justifica-se uma vez que a pontuação 

do QPCDT_ Total e subescala VAIS é uma variável de intervalo (resulta do 

somatório de múltiplos itens em escala de Likert) e a necessidade de formação 

complementar na área EEA_PIAS (F1) é uma variável qualitativa nominal 

dicotómica que define dois grupos independentes (Sim /Não) aplicando-se, por isso 

mesmo, o teste acima referido para comparar a distribuição da pontuação no grupo 

dos inquiridos que responderem “Não” com a distribuição da pontuação no grupo 

dos que responderam “Sim”. Consideramos assim a independência das amostras, 

uma vez que os inquiridos que responderam “Não” e os que responderam “Sim” 

não estão relacionados entre si, logo a condição da independência das amostras está 

verificada – podendo-se então efectuar o teste Mann-Whitney U. 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H4.20: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e subescala 

VAIS dos profissionais que responderam “Não” à necessidade de formação 

complementar na área EEA_PIAS(F1) é igual à média das ordenações das 

pontuações do QPCDT_ Total e subescala VAIS dos que responderam “Sim” 

(MRkN = MRkS). 

H4.2a: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e subescala 

VAIS dos profissionais que responderam “Não” à necessidade de formação 

complementar na área EEA_PIAS (F1) é diferente da média das ordenações 

das pontuações do QPCDT_ Total e subescala VAIS dos que responderam 

“Sim” (MRkN ≠ MRkS). 
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Sendo o teste bilateral, a regra de decisão é a seguinte: 

Não rejeitar H4.20    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H4.20 (aceitar H4.2a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

 

Quadro II.3.8 

Testes Estatísticos da H4.2 
Ranks 

 
EEA 

_PIAS 
n Mean Rank 

Sum of 

Ranks 

QPCDT – Total 

Não 190 187,86 35693,00 

Sim 163 164,34 26788,00 

Total 353   

QPCDT – VAIS 

Não 190 187,00 35530,50 

Sim 163 165,34 26950,50 

Total 353   

 
Test Statisticsa 

 
QPCDT  

- Total 

QPCDT  

- VAIS 

Mann-Whitney U 13422,000 13584,500 

Wilcoxon W 26788,000 26950,500 

Z -2,159 -1,996 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,031 ,046 

a. Grouping Variable: EEA_PIAS (F1) 

 

 

 

 Da análise do Quadro II.3.8 verificamos que: 

No QPCDT_Total Sig = 0,031 ≤ α = 0,05, então rejeita-se a H4.20 (aceita-se a H4.2a). 

No QPCDT_VAIS Sig = 0,046 ≤ α = 0,05, então rejeita-se a H4.20 (aceita-se a H4.2a). 

  

Assim, perante dos resultados alcançados, decidimo-nos pela existência de 

evidências estatísticas para afirmar que as pontuações do QPCDT_Total e da 

subescala QPCDT_VAIS ao nível da necessidade de formação na área EEA_PIAS 

é diferente entre os que responderam “Não” e os que responderam “Sim” 

(QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 13422,000; z = -2,159; p-value = 0,031; 

QPCDT_VAIS: Mann-Whitney U = 13584,500; z = -1,996; p-value = 0,046). 

Conclui-se assim, que a existência de necessidade de formação complementar na 
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área EEA_PIAS interfere nas pontuações quer ao nível da pontuação do 

QPCDT_Total como da subescala QPCDT_VAIS. 

 Em face da nossa expectativa de que as pontuações do QPCDT_Total como 

da subescala QPCDT_VAIS, ambas medidas através de múltiplos itens 

operacionalizados numa escala de cinco pontos – Nada Competente (0) a 

Muitíssimo Competente (4) – seria significativamente diferente entre os inquiridos 

que consideram ter necessidade de formação complementar na área EEA_PIAS 

(“Sim”) e os que não consideram ter essa necessidade (“Não”), procedemos a esta 

análise que revela existirem essas diferenças significativas em ambas as escalas 

(QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 13422,000; z = -2,159; p-value = 0,031; 

QPCDT_VAIS: Mann-Whitney U = 13584,500; z = -1,996; p-value = 0,046). 

 

Testes da hipótese 4.3 

 

 Quando comparamos as pontuações médias obtidas na subescala 

QPCDT_ECE_PI do grupo de inquiridos que afirma não necessitar de formação na 

área DCEO_PIS (n=217) com a pontuação média do grupo que considera 

necessitar dessa formação (n= 136) verificamos uma diferença na média de 5.272 – 

os que necessitam de formação obtêm 59.73 de cotação e os que não necessitam 65 

(ver Tabela II.3.23). 

 

 

 

Tabela II.3.23 

Pontuação média do QPCDT_ECE_PI  

e necessidade de Formação em DCEO-PIAS 

Group Statistics 

 
DCEO_PIS (F2) N Média Desvio-padrão Std. Error Mean 

QPCDT_ECE_PI 
Não 217 65,00 11,559 ,785 

Sim 136 59,73 9,449 ,810 
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Ao procurarmos testar a hipótese formulada, pretendemos saber se a 

pontuação do QPCDT_ Total e subescala ECE_PI, medida através de mútiplos 

itens operacionalizados numa escala de cinco pontos – Nada competente (0) e 

Muitíssimo Competente (4) – difere no que respeita à necessidade de formação 

complementar na área DCEO_PIS (F2). 

 Uma vez que a pontuação do QPCDT_ Total e subescala ECE_PI é uma 

variável de intervalo
130

 e a necessidade de formação complementar na área 

DCEO_PIS (F2) é uma variável qualitativa nominal dicotómica, que define dois 

grupos independentes (Sim /Não), aplica-se o teste Mann-Whitney U para comparar 

a distribuição da pontuação no grupo dos inquiridos que responderem “Não” e 

comparar a distribuição da pontuação no grupo dos que responderam “Sim”. 

Consideramos assim a independência das amostras, uma vez que os inquiridos que 

responderam “Não” e os que responderam “Sim” não estão relacionados entre si, 

logo a condição da independência das amostras está verificada. Podendo-se então 

efectuar o teste Mann-Whitney U. 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H4.30: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala ECE_PI dos profissionais que responderam “Não” à 

necessidade de formação complementar na área DCEO_PIS (F2) é 

igual à média das ordenações das pontuações do QPCDT_Total e 

subescala ECE_PI dos que responderam “Sim” (MRkN = MRkS). 

                                                      

130
 As variáveis de intervalo são variáveis que em rigor são ordinais mas que incluem um 

grande número de categorias como é o caso das medidas de múltiplos itens em 

questionários. Assume-se que estas variáveis têm propriedades similares às 

“verdadeiras” variáveis de intervalo. Vamos ao encontro da prática corrente e 

trataremos as medidas baseadas em múltiplos itens como é o caso das “percepção das 

competências percebidas” como se fossem escalas de intervalo. 
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H4.3a: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala ECE_PI dos profissionais que responderam “Não” à 

necessidade de formação complementar na área DCEO_PIS (F2) é 

diferente da média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala ECE_PI dos que responderam “Sim” (MRkN ≠ MRkS). 

 

Sendo o teste bilateral, a regra de decisão é a seguinte: 

Não rejeitar H4.30    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H4.30 (aceitar H4.3a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

Quadro II.3.9 

Testes Estatísticos da H4.3 
Ranks 

 
DCEO 

-PIS (F2) 
n Mean Rank 

Sum of 

Ranks 

QPCDT – Total 

Não 217 192,96 41872,50 

Sim 136 151,53 20608,50 

Total 353   

QPCDT_ECE_PI 

Não 217 196,77 42700,00 

Sim 136 145,45 19781,00 

Total 353   

 

 
Test Statisticsa 

 QPCDT – Total QPCDT_ECE_PI 

Mann-Whitney U 11292,500 10465,000 

Wilcoxon W 20608,500 19781,000 

Z -3,712 -4,602 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

a. Grouping Variable: DCEO_PIS (F2) 

 

 

Da análise do Quadro II.3.9 verificamos que: 

Como no QPCDT_Total Sig = 0,000 ≤ α = 0,05, então rejeita-se a H4.30 (aceita-se H4.3a). 

Como no QPCDT_ECE_PI Sig = 0,000 ≤ α = 0,05, então rejeita-se a H4.30 (aceita-se 

H4.3a). 
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Assim, perante os resultados alcançados, consideramos a existência de 

evidências estatísticas que nos permitem afirmar que as pontuações do 

QPCDT_Total e da subescala QPCDT_ECE_PI ao nível da necessidade de 

formação na área DCEO_PIS (F2), são diferentes entre os que responderam “Não” 

e os que responderam “Sim” (no caso de QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 

11292,500; z = -3,712; p-value = 0,000; no caso do QPCDT_ECE_PI: Mann-

Whitney U = 10465,000; z = -4,602; p-value = 0,000).  

 Em face da nossa expectativa de que as pontuações do QPCDT_Total e da 

subescala QPCDT_ECE_PI, ambas medidas numa escala de seria 

significativamente diferente entre os inquiridos que consideram ter necessidade de 

formação complementar na área DCEO_PIS (F2) (“Sim”) e os que não consideram 

ter essa necessidade (“Não”), procedemos a esta análise que revela existirem essas 

diferenças muito significativas em ambas as escalas (QPCDT_Total: Mann-Whitney 

U = 11292,500; z = -3,712; p-value = 0,000; QPCDT_ECE_PI: Mann-Whitney U = 

10465,000; z = -4,602; p-value = 0,000). 

 

Teste da hipótese 4.4 

 

A análise e a comparação das pontuações médias obtidas na subescala 

QPCDT_DGRH (ver Tabela II.3.24) relativamente ao grupo dos que afirmam 

necessitar de formação na área da Direcção, Gestão de Recursos Humanos e 

Comunicação (DGRHC) (n=198) com as dos que consideram não necessitar 

(n=155), mostra que aqueles que responderam negativamente alcançam pontuações 

médias mais elevadas nesta subescala (53.19) comparativamente com os que 

responderam afirmativamente (50.89).  
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Tabela II.3.24 

Pontuação média do QPCDT_DGRH 

e necessidade de Formação em DGRHC 

Group Statistics 

 
DGRHC (F3) n Média Desvio-padrão Std. Error Mean 

QPCDT_DGRH 
Não 155 53,19 10,475 ,841 

Sim 198 50,89 10,058 ,715 

 

 

 

 Uma vez que a pontuação do QPCDT_ Total e subescala DGRH é uma 

variável qualitativa ordinal (escala tipo Likert) e a necessidade de formação 

complementar na área DGRHC (Sim /Não) é uma variável qualitativa nominal 

dicotómica, que define dois grupos independentes aplica-se o teste Mann-Whitney 

U para comparar a distribuição da pontuação no grupo dos inquiridos que 

responderem “Não” e no grupo dos que responderam “Sim”. Consideramos assim a 

independência das amostras, uma vez que os inquiridos que responderam “Não” e 

os que responderam “Sim” não estão relacionados entre si, logo a condição da 

independência das amostras está verificada. Podendo-se então efectuar o teste 

Mann-Whitney U. 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H4.40: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala DGRH dos profissionais que responderam “Não” à 

necessidade de formação complementar na área DGRHC (F3) é igual à 

média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e subescala 

DGRH dos que responderam “Sim” (MRkN = MRkS). 

H4.4a: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala ECE_PI dos profissionais que responderam “Não” à 

necessidade de formação complementar na área DGRHC (F3) é 
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diferente da média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala DGRH dos que responderam “Sim” (MRkN ≠ MRkS). 

 

Sendo o teste bilateral, a regra de decisão é a seguinte: 

Não rejeitar H4.40    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H4.40 (aceitar H4.4a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

Quadro II.3.10  

Testes Estatísticos da H4.3 
Ranks 

 DGRHC (F3) n Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

QPCDT – Total 

Não 155 190,57 29539,00 

Sim 198 166,37 32942,00 

Total 353   

QPCDT_DGRH 

Não 155 190,87 29585,50 

Sim 198 166,14 32895,50 

Total 353   

 

 
Test Statisticsa 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

- DGRH 

Mann-Whitney U 13241,000 13194,500 

Wilcoxon W 32942,000 32895,500 

Z -2,212 -2,262 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,027 ,024 

a. Grouping Variable: DGRHC (F3) 

 

 

 

Da análise do Quadro II.3.10, verificamos que: 

– no QPCDT_Total Sig = 0,000 ≤ α = 0,05, então rejeita-se a H4.40 (e aceita-se H4.4a). 

– no QPCDT_DGRH Sig = 0,000 ≤ α = 0,05, então rejeita-se a H4.40 (e aceita-se H4.4a). 

  

Os resultados alcançados permitem-nos considerar a existência de 

evidências estatísticas que nos possibilitam afirmar que as pontuações do 

QPCDT_Total e da subescala QPCDT_DGRH ao nível da necessidade de 

formação, na área DGRHC (F3), são diferentes entre os que responderam “Não” e 
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os que responderam “Sim” (no caso de QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 

13241,000; z = -2,212; p-value = 0,027; no caso do QPCDT_DGRH: Mann-

Whitney U = 13194,500; z = -2,262; p-value = 0,024).  

 Em face da nossa expectativa de que as pontuações do QPCDT_Total e da 

subescala QPCDT_DGRH, ambas medidas numa escala de intervalo seria 

significativamente diferente entre os profissionais inquiridos que consideram ter 

necessidade de formação complementar na área DGRHC (F3) (“Sim”) e os que 

consideram não ter essa necessidade (“Não”), procedemos a esta análise que revela 

existirem essas diferenças significativas em ambas as escalas (QPCDT_Total: 

Mann-Whitney U = 13241,000; z = -2,212; p-value = 0,027; QPCDT_DGRH: 

Mann-Whitney U = 13194,500; z = -2,262; p-value = 0,024). 

 

Teste da hipótese 4.5 

 

Quando comparamos as pontuações médias obtidas, na subescala 

QPCDT_GEFL, pelos inquiridos que afirmam necessitar de formação na área da 

Gestão Económica, Financeira e Logística (GEFL_F4) (n=118) com aqueles que 

consideram não necessitar de formação nessa área (n=235) verificamos que os 

primeiros alcançam uma cotação média superior (40.29) nesta subescala, 

comparativamente aos que afirmam não necessitar de formação (39.35) – ver 

Tabela II.3.25. 

 

 

Tabela II.3.25 

Pontuação média do QPCDT_GEFL 

e necessidade de formação em GEFL_F4 

Group Statistics 

 GEFL n Média Desvio-Padrão Std. Error Mean 

QPCDT_GEFL 
Não 235 39,35 11,560 ,754 

Sim 118 40,29 11,066 1,019 
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Procurando testar a hipótese formulada, o que pretendemos saber é se a 

pontuação do QPCDT_ Total e subescala GEFL, medida através de múltiplos itens 

numa escala de cinco pontos – Nada competente (0) e Muitíssimo Competente (4) – 

difere no que respeita à necessidade de formação complementar na área GEFL_F4. 

 Uma vez que a pontuação do QPCDT_ Total e subescala GEFL é uma 

variável de intervalo e a necessidade de formação complementar na área GEFL_F4 

(Sim / Não) é uma variável qualitativa nominal dicotómica, que define dois grupos 

independentes aplica-se o teste Mann-Whitney U para comparar a distribuição da 

pontuação no grupo dos inquiridos que responderem “Não” e a distribuição da 

pontuação no grupo dos que responderam “Sim”. Consideramos assim a 

independência das amostras, uma vez que os inquiridos que responderam “Não” e 

os que responderam “Sim” não estão relacionados entre si, logo a condição da 

independência das amostras está verificada. Podendo-se então efectuar o teste 

Mann-Whitney U. 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H4.50: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala GEFL dos profissionais que responderam “Não” à 

necessidade de formação complementar na área GEFL_F4 é igual à 

média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e subescala 

GEFL dos que responderam “Sim” (MRkN = MRkS). 

H4.5a: a média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e 

subescala GEFL dos profissionais que responderam “Não” à 

necessidade de formação complementar na área GEFL_F4 é diferente 

da média das ordenações das pontuações do QPCDT_ Total e subescala 

GEFL dos que responderam “Sim” (MRkN ≠ MRkS). 
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Sendo o teste bilateral, a regra de decisão é a seguinte: 

Não rejeitar H4.50    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H4.50 (aceitar H4.5a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

 

Quadro II.3.11 

Testes Estatísticos da H4.5 
Ranks 

 GEFL (F4) n Mean Rank 
Sum of 

Ranks 

QPCDT – Total 

Não 235 172,81 40611,00 

Sim 118 185,34 21870,00 

Total 353   

QPCDT – GEFL 

Não 235 173,90 40865,50 

Sim 118 183,18 21615,50 

Total 353   

 

 
Test Statisticsa 

 QPCDT – Total QPCDT – GEFL 

Mann-Whitney U 12881,000 13135,500 

Wilcoxon W 40611,000 40865,500 

Z -1,088 -,807 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,277 ,420 

a. Grouping Variable: GEFL (F4) 

 

 

Da análise do Quadro II.3.11, verificamos que: 

Como no QPCDT_Total Sig = 0,277> α = 0,05, então não se rejeita a H4.50  

Como no QPCDT_GEFL Sig = 0,420> α = 0,05, então não se rejeita a H4.50. 

 

Perante dos resultados alcançados, consideramos não existirem evidências 

estatísticas para afirmar que as pontuações do QPCDT_Total e da subescala 

QPCDT_GEFL ao nível da necessidade de formação na área GEFL_F4 são 

diferentes entre os que responderam “Não” e os que responderam “Sim” (no caso 

de QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 12881,000; z = -1,088; p-value = 0,277; no 

caso do QPCDT_GEFL: Mann-Whitney U = 13135,500; z =  –,807; p-value = 

0,420).  



 

_______________________ 

 

– 294 – 

 Em face da nossa expectativa de que as pontuações do QPCDT_Total e da 

subescala QPCDT_GEFL, ambas medidas através de mútiplos itens 

operacionalizados numa escala de cinco pontos – Nada Competente (0) a 

Muitíssimo Competente (4) – seriam significativamente diferentes entre os 

inquiridos que consideram ter necessidade de formação complementar na área 

GEFL_F4 (“Sim”) e os que não consideram ter essa necessidade (“Não”), 

procedemos a esta análise que revela não existirem essas diferenças significativas 

para nenhuma das duas escalas (QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 12881,000; z = 

-1,088; p-value = 0,277; QPCDT_GEFL: Mann-Whitney U = 13135,500; z =  –

,807; p-value = 0,420). 

 

3.4.5 – Testes da Hipótese 5 

 

Será que a percepção de competências varia consoante as responsabilidades 

assumidas pelo Director Técnico (nº de respostas sociais_TI a cargo; nº de 

colaboradores remunerados a cargo; nº de quadros superiores que dirige)? 

 

Teste da hipótese 5.1 

 

 Quando comparamos as médias obtidas no QPCDT_Total e respectivas 

subescalas, segundo o número de respostas sociais (apenas Terceira Idade)
131

, que 

os Directores Técnicos têm sob sua responsabilidade, verificamos que os que têm 

três respostas sociais (n=100) alcançam as pontuações médias mais elevadas e 

                                                      

131
 Ainda que o número máximo de Respostas Sociais_TI a cargo seja 5, decidimo-nos pelo 

agrupamento dos inquiridos com 4 Respostas Sociais_TI a cargo e com 5 Respostas Sociais_TI a 

cargo numa única classe. Esta decisão foi tomada, em virtude desta última classe ter uma 

frequência de 2 indivíduos. Assim, as duas classes são agora representadas por uma única classe: 

“4 ou 5” RS_TI a cargo. 
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acima da média do total da amostra, em todas as escalas (QPCDT_total e 

subescalas) – cfr. Tabela II.3.26 

 Os directores técnicos com apenas uma RS_TI a cargo (n=81) revelam 

médias mais elevadas que o total da amostra, em três escalas: o QPCDT_Total e as 

subescalas ECE_PI e GEFL. Ocorre a situação inversa nas subescalas DGRH e 

VAIS, em que as médias são inferiores às do total da amostra. 

 No caso dos profissionais que têm sob a sua alçada duas RS_TI (n=151) a 

cargo, as pontuações médias das subescalas são equivalentes, embora ligeiramente 

mais baixas que o total da amostra, enquanto o QPCDT_Total apresenta já uma 

média mais baixa do que as médias do total dos inquiridos (n=353); situação 

análoga se verifica com aqueles inquiridos que têm quatro ou cinco RS_TI (n=21) 

a cargo, embora aqui as médias de todas as escalas seja francamente inferior.  

 

 

 

Tabela II.3.26 

Pontuações médias do QPCDT_Total e Subescalas,  

segundo o nº de RS_TI 
Statistics 

Nº de Respostas 

Sociais – TI a cargo 

QPCDT 

_Total 

QPCDT 

_ECE-PI 

QPCDT 

_DGRH 

QPCDT 

_GEFL 

QPCDT 

_VAIS 

1 n 81 81 81 81 81 

Média 177,21 63,00 52,49 40,05 21,67 

Desvio-padrão 36,763 11,981 10,588 12,143 5,415 

2 n 151 151 151 151 151 

Média 175,78 62,78 51,38 39,46 22,16 

Desvio-padrão 35,643 11,554 10,698 11,299 5,463 

3 n 100 100 100 100 100 

Média 179,05 63,56 52,71 40,34 22,44 

Desvio-padrão 32,158 9,828 9,551 10,427 5,351 

4ou5 n 21 21 21 21 21 

Média 167,67 61,38 49,52 36,43 20,33 

Desvio-padrão 35,534 10,176 9,673 13,548 5,453 

Total 

n 353 353 353 353 353 

Média 176,55 62,97 51,90 39,66 22,02 

Desvio-padrão 34,899 11,083 10,292 11,390 5,420 
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As pontuações médias mais baixas são, assim, alcançadas pelos inquiridos 

que têm sob a sua responsabilidade quatro ou cinco respostas sociais (n=21).  

 De referir que a maior parte dos inquiridos (71.1%) possuem entre duas a 

três RS_TI sob sua responsabilidade. 

 

O que se pretende verificar é se distribuição das pontuações do QPCDT_ 

Total e das quatro subescalas, enquanto variável de intervalo, medida através de 

múltiplos itens de escala Likert, com 5 pontos – Nada competente (0) e Muitíssimo 

competente (4) – variam em função do número de Respostas Sociais_TI a cargo 

(“1”; “2”; “3”; “4 ou 5”) que, enquanto variável aqui tratada como qualitativa 

ordinal, define os quatro grupos independentes e para os quais se pretende atestar se 

as distribuições das pontuações são diferentes no QPCDT_Total e subescalas, 

aplicando-se para tal o teste Kruskal_Wallis H. Cumprindo-se, para tal, a 

independência das amostras já que os profissionais detêm responsabilidades 

diferentes – consoante o número de Respostas Sociais_TI a cargo (“1”; “2”; “3”; 

“4ou5”) – não estando os grupos relacionados entre si, logo a condição da 

independência das amostras está verificada. 

 

Hipóteses do teste: 

H5.10: as quatro amostras que advêm do nº de RS_TI a cargo (“1”; “2”; “3”; 

“4ou5”), têm a mesma distribuição na pontuação no QPCDT_ Total e 

nas subescalas QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e 

QPCDT_ VAIS. 

H5.1a: as quatro amostras que advêm do nº de RS_TI a cargo (“1”; “2”; “3”; 

“4ou5”), não têm a mesma distribuição na pontuação no QPCDT_ Total 

e nas subescalas QPCDT_ 
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ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS. 

Assim:  

Não rejeitar H5.10    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H5.10 (aceitar H5.1a)  se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

Quadro II.3.12 

Testes Estatísticos da H5.1 
Ranks 

 

P1Q12COD1_4 

(Nº de RS_TI a 

cargo) 

n Mean Rank 

QPCDT – Total 

1 81 175,88 

2 151 173,35 

3 100 186,79 

4 ou 5 21 160,93 

Total 353  

QPCDT_ECE_PI 

1 81 175,07 

2 151 172,95 

3 100 186,52 

4 ou 5 21 168,24 

Total 353  

QPCDT_DGRH 

1 81 181,39 

2 151 170,23 

3 100 187,27 

4 ou 5 21 159,88 

Total 353  

QPCDT – GEFL 

1 81 178,36 

2 151 173,70 

3 100 185,43 

4 ou 5 21 155,38 

Total 353  

QPCDT – VAIS 

1 81 168,46 

2 151 178,75 

3 100 187,23 

4 ou 5 21 148,62 

Total 353  

 

 
Test Statisticsa,b 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Chi-Square 1,644 1,293 2,424 1,799 3,267 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,649 ,731 ,489 ,615 ,352 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: P1Q12COD1_4 
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A partir do Quadro II.3.12, poderemos ver que:  

– QPCDT_Total Sig = 0,649 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.10 . 

– QPCDT_ECE_PI Sig = 0,731 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.10 . 

– QPCDT_DGRH Sig = 0,489 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.10 . 

– QPCDT_GEFL Sig = 0,615 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.10 . 

– QPCDT_VAIS Sig = 0,352 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.10 . 

 

Como nas cinco escalas do QPCDT (Total e subescalas) o valor de Sig varia 

entre 0,352 e 0,731 sendo > α = 0,05 então não se rejeita a H5.10 .  

 O facto de termos mais do que três grupos e todas as amostras terem mais de 

cinco casos, a estatística Kruskal-Wallis H tem, por aproximação uma distribuição 

do qui-quadrado com k-1 graus de liberdade, pelo que Sig assimptótico é válido. 

Podemos então atestar que não existem evidências estatísticas para se 

afirmar que as pontuações do QPCDT (Total e sub-escalas) são significativamente 

diferentes em pelo menos em um grupo de DT definidos pelo número de RS_TI a 

cargo.  

 

Teste da hipótese 5.2 

 

O que se pretende verificar é se distribuição das pontuações do QPCDT_ 

Total e das quatro subescalas enquanto variável de intervalo, medida através de 

múltiplos itens de escala Likert, com 5 pontos – Nada competente (0) e Muitíssimo 

competente (4), variam em função do número de quadros superiores que dirige (4 

classes: “0 (nenhum)”; “1 (1 a 5)”; “2 (6 a 10)”; “3 ≥ 11” quadros superiores”)
132

 – 

enquanto variável aqui tratada como quantitativa de intervalo, define os quatro 

grupos independentes e, para os quais se pretende atestar se as distribuições das 

pontuações são diferentes no QPCDT_Total e subescalas, aplicando-se para tal o 

                                                      

132
 Originariamente quantitativa, foi transformada em qualitativa nominal através da criação das 

quatro classes agora apresentadas. 
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teste Kruskal_Wallis H. Cumprindo-se, para tal, a independência das amostras já 

que os profissionais detêm responsabilidades diferentes – o número de quadros 

superiores que dirige (classes: “0 (nenhum)”; “1 (1 a 5)”; “2 (6 a 10)”; “3 ≥ 

11”quadros superiores) – não estando os grupos relacionados entre si, logo a 

condição da independência das amostras está verificada em ambas as situações. 

 

 

 

Quadro II.3.13 

Testes Estatísticos da H5.2  
Ranks 

 

P1Q15COD0_3 

(Nº quadros superiores 

que dirige) 

n Mean Rank 

QPCDT – Total 

0 (nenhum) 129 171,81 

1 (1 a 5) 185 182,00 

2 (6 a 10) 31 161,27 

3 (≥ 11) 7 184,86 

Total 352  

QPCDT_ECE_PI 

0 (nenhum) 129 171,64 

1 (1 a 5) 185 179,93 

2 (6 a 10) 31 171,97 

3 (≥ 11) 7 195,43 

Total 352  

QPCDT_DGRH 

0 (nenhum) 129 172,64 

1 (1 a 5) 185 180,78 

2 (6 a 10) 31 164,02 

3 (≥ 11) 7 189,86 

Total 352  

QPCDT – GEFL 

0 (nenhum) 129 174,58 

1 (1 a 5) 185 183,40 

2 (6 a 10) 31 149,97 

3 (≥ 11) 7 147,00 

Total 352  

QPCDT – VAIS 

0 (nenhum) 129 176,41 

1 (1 a 5) 185 178,96 

2 (6 a 10) 31 161,18 

3 (≥ 11) 7 180,86 

Total 352  

 
Test Statisticsa,b 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Chi-Square 1,556 ,810 1,102 3,597 ,831 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,669 ,847 ,777 ,308 ,842 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: P1Q15COD0_3 
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Hipóteses do teste: 

H5.20: as amostras, definidas a partir do nº de quadros superiores que dirige, 

são provenientes de populações com a mesma distribuição na pontuação 

no QPCDT_ Total e nas subescalas QPCDT_ ECE_PI; 

QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

H5.2a: nem todas as amostras, definidas a partir do nº de quadros superiores 

que dirige, são provenientes de populações com a mesma distribuição 

na pontuação no QPCDT_Total e respectivas subescalas (QPCDT_ 

ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS). 

Assim:  

Não rejeitar H5.20    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H5.20 (aceitar H5.2a)  se Sig ≤ α = 0,05 

 

Da análise do Quadro II.3.13, verifica-se que: 

– QPCDT_Total Sig = 0,669 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.20 . 

– QPCDT_ECE_PI Sig = 0,847 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.20 . 

– QPCDT_DGRH Sig = 0,777 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.20 . 

– QPCDT_GEFL Sig = 0,308 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.20 . 

– QPCDT_VAIS Sig = 0,842 > α = 0,05 então não se rejeita a H5.20 . 

 

Como nas cinco escalas do QPCDT (Total e subescalas) o valor de Sig varia 

entre 0,308 e 0,847 sendo > α = 0,05 então não se rejeita a H5.20.  

 O facto de termos mais do que três grupos e de todas as amostras terem mais 

de cinco casos, a estatística Kruskal-Wallis H tem, por aproximação uma 

distribuição do qui-quadrado com k-1 graus de liberdade, pelo que Sig assimptótico 

é válido. 

Da análise dos resultados obtidos, podemos atestar que não existem 

evidências estatísticas para afirmar que as pontuações do QPCDT (Total e sub-
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escalas) são significativamente diferentes em pelo menos em um grupo de DT 

definidos pelo número de quadros superiores que dirige. 

 

Testes da hipótese 5.3 

(coeficientes de correlação de Pearson) 

 

Ainda com o intuito de testar a H5, pretendemos saber se existe relação 

entre as pontuações do QPCDT (Total e subescalas) e o número de colaboradores 

remunerados que dirige. 

Assim, e uma vez que tanto o número de colaboradores que dirige como o 

QPCDT (total e sub escalas) são passíveis de tratamento quantitativo (sendo estas 

medidas a partir de escalas de mútiplos itens operacionalizados em escalas de tipo 

Likert, com 5 pontos), aplica-se o teste denominado coeficiente de correlação linear 

de Pearson – assumindo-se, aqui, a normalidade invocando o TLC (grandes 

amostras) e assume-se que existe alguma relação linear entre cada par de variáveis. 

Havendo cinco variáveis envolvidas (o QPCDT_ Total e as quatro 

subescalas e o nº de colaboradores que dirige), são realizados cinco testes à 

significância dos coeficientes de correlação, entre os respectivos pares respeitantes 

à variável número de colaboradores que dirige e cada uma das escalas 

(QPCDT_Total e QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ 

VAIS). 

 

Para cada um dos cinco testes as hipóteses são: 

H5.30: o coeficiente de correlação de Pearson é igual a zero, isto é, não existe 

relação linear entre os pares de variáveis em análise (R Pearson = 0). 

H5.3a : o coeficiente de correlação de Pearson é diferente de zero, isto é, 

existe relação linear entre os pares de variáveis em análise (R Pearson ≠ 

0). 
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O Quadro II.3.14 apresenta a matriz de correlações entre os itens 

QPCDT_Total; QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ 

VAIS e o número de colaboradores que dirige. 

 

 

 

Quadro II.3.14 

Testes estatísticos da H5.3 

– Coeficientes de correlação linear de Pearson - 

Correlations 

 
QPCDT 

– Total 

QPCDT 

_ECE_PI 

QPCDT- 

DGRH 

QPCDT 

– GEFL 

QPCDT 

– VAIS 

Nº de 

Colaboradores 

que Dirige 

QPCDT 

- Total 

Pearson 

Correlation 

1 ,928** ,940** ,903** ,860** -,095 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,076 

N 353 353 353 353 353 353 

QPCDT 

_ECE_PI 

Pearson 

Correlation 

,928** 1 ,874** ,724** ,750** -,036 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,495 

N 353 353 353 353 353 353 

QPCDT 

_DGRH 

Pearson 

Correlation 

,940** ,874** 1 ,774** ,739** -,056 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,297 

N 353 353 353 353 353 353 

QPCDT 

– GEFL 

Pearson 

Correlation 

,903** ,724** ,774** 1 ,761** -,169** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,001 

N 353 353 353 353 353 353 

QPCDT 

– VAIS 

Pearson 

Correlation 

,860** ,750** ,739** ,761** 1 -,074 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,163 

N 353 353 353 353 353 353 

Nº de 

Colaboradores 

que Dirige 

Pearson 

Correlation 

-,095 -,036 -,056 -,169** -,074 1 

Sig. (2-tailed) ,076 ,495 ,297 ,001 ,163  

N 353 353 353 353 353 353 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Da análise da matriz de correlações constatamos que apenas na relação 

existente entre o par número de colaboradores que dirige e o item QPCDT_GEFL 

o valor de Sig = 0,001 ≤ α = 0,05 então rejeita-se H5.30 (e aceita-se H5.3a), da qual 

inferimos existir uma relação linear entre estas duas variáveis (número de 

colaboradores que dirige e pontuações do QPCDT_GEFL). Nos restantes pares de 
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variáveis como Sig > α = 0,05, não se rejeita a H5.30, donde se depreende não 

existir uma relação linear em mais nenhum dos restantes pares de variáveis 

analisadas. 

Assim, para um nível de significância de 0,05 existem evidências estatísticas 

para se afirmar que apenas o QPCDT_GEFL está relacionado moderadamente com 

o número de colaboradores que dirige (p-value ≤ 0,001). De facto verifica-se que 

existe uma relação moderada e negativa entre o número de colaboradores que dirige 

e as pontuações do QPCDT_GEFL (o coeficiente de correlação linear r(100) é de -

0,169). 

Verifica-se que apenas no caso da pontuação do QPCDT_GEFL o grau de 

concordância se correlaciona muito moderadamente e de forma negativa 

(coeficiente de correlação -0,169) com o número de colaboradores remunerados 

que dirige, isto é, apenas a pontuação do QPCDT_GEFL está relacionada com o 

número de colaboradores que dirige. Como a relação entre ambas as variáveis é 

negativa, quando aumenta o número de colaboradores que dirige tende a diminuir a 

pontuação do QPCDT_GEFL. 

Nos restantes pares como o Sig > α = 0,05 não se rejeita a H5.30. 

Assim, para um nível de significância de 0,05 não existem evidências 

estatísticas para se afirmar que os restantes pares de itens estão relacionados (p-

value > a 0,001), não existindo relação linear entre os restantes pares (variando o 

coeficiente de correlação linear r(100) entre -0,036 e -0.095). 

 

3.4.6 – Testes da Hipótese 6 

 

Será que o domínio de competência percepcionado através do QPCDT (Total 

e subescalas) varia consoante a situação laboral existente (tipologia do contrato; 

duração do tempo de trabalho e categoria profissional)? 
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O que se pretende verificar é se as distribuições das pontuações do QPCDT_ 

Total e das quatro subescalas, enquanto variáveis qualitativas ordinais, medidas 

numa escala de tipo Likert, com 5 pontos variam em função da tipologia do 

contrato laboral (contrato a termo; contrato de trabalho cedência temporária
133

; 

contrato sem termo (permanente); situação residual) e duração do tempo de 

trabalho (tempo inteiro; tempo parcial) – que, enquanto variável qualitativa 

nominal (em ambos os casos), define os grupos independentes (4 no primeiro e 2 

no segundo), para os quais se pretende atestar se as pontuações são diferentes no 

QPCDT_Total e subescalas, aplicando-se para tal o teste Kruskal_Wallis H.  

Assim, consideramos cumprida a condição da independência das amostras já 

que os grupos de profissionais possuem situações laborais diferentes (no primeiro 

caso contratos laborais: “Contrato a termo”; “Contrato de trabalho para 

cedência temporária”; “Contrato sem termo (permanente)”; “Situação Residual” 

e, no segundo, duração do tempo de trabalho: “Tempo completo”; “Tempo 

Parcial”,  não estando em nenhum dos casos os grupos relacionados entre si, logo 

a condição da independência das amostras está verificada. 

 

Teste da hipótese 6.1 

 

Hipóteses do teste: 

H6.10: as amostras, definidas pelo tipo de contrato laboral, apresentam a 

mesma distribuição de pontuação no QPCDT_ Total e nas subescalas 

QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

H6.1a: nem todas as amostras, definidas pelo tipo de contrato laboral, 

apresentam a mesma distribuição de pontuação no QPCDT_ Total e nas 

                                                      

133
 Por questões de ordem estatística decidimo-nos pela junção de duas das tipologias: contrato de 

trabalho a termo para cedência temporária (3 respondentes) e contrato de trabalho por tempo 

indeterminado para cedência temporária (2 respondentes). 
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subescalas QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e 

QPCDT_ VAIS. 

Assim:  

Não rejeitar H6.10     se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H6.10 (aceitar H6.1a)   se Sig ≤ = 0,05 

 

 

 

Quadro II.3.15 

Testes Estatísticos da H6.1 
Ranks 

 Tipo de Contrato N Mean Rank 

QPCDT 

_Total 

Contrato a termo 39 194,67 

Contrato de trabalho para cedência temporária 5 139,10 

Contrato sem termo 300 176,85 

Situação Residual 9 126,39 

Total 353  

QPCDT 

_ECE_PI 

Contrato a termo 39 198,17 

Contrato de trabalho para cedência temporária 5 134,60 

Contrato sem termo 300 176,35 

Situação Residual 9 130,44 

Total 353  

QPCDT 

_DGRH 

Contrato a termo 39 189,21 

Contrato de trabalho para cedência temporária 5 151,00 

Contrato sem termo 300 176,93 

Situação Residual 9 140,89 

Total 353  

QPCDT 

_GEFL 

Contrato a termo 39 195,87 

Contrato de trabalho para cedência temporária 5 150,70 

Contrato sem termo 300 176,35 

Situação Residual 9 131,61 

Total 353  

QPCDT 

VVAIS 

 

Contrato a termo 39 189,46 

Contrato de trabalho para cedência temporária 5 158,40 

Contrato sem termo 300 176,54 

Situação Residual 9 148,61 

Total 353  

 

 
Test Statisticsa,b 

 
QPCDT_Total 

QPCDT_ 

ECE_PI  

QPCDT_ 

DGRH 

QPCDT_ 

GEFL 

QPCDT_ 

VAIS 

Chi-Square 4,074 4,433 2,014 3,463 1,462 

df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,254 ,218 ,570 ,326 ,691 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: P1Q9_recode 
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Da leitura do Quadro II.3.15, como o valor do Sig > α = 0,05 no caso do 

QPCDT_Total e em todas as subescalas, então não rejeitamos H6.10. Como temos 

mais do que três grupos – a estatística de Kruskal-Wallis H tem por aproximação, 

uma distribuição do qui-quadrado com K-1 graus de liberdade, pelo que o Sig 

assimptótico é válido. Ou seja aceitamos a hipótese nula da igualdade das 

pontuações, em todas as escalas (QPCDT_Total; QPCDT_ECE_PI; 

QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL; QPCDT_VAIS). 

Não existem evidências estatísticas para se afirmar que a pontuação do 

QPCDT_ Total e subescalas é significativamente diferente em pelo menos um grupo de 

profissionais definidos pela tipologia do contrato laboral (QPCDT_Total: Kruskal-Wallis 

H(6.1) = 4,074; p-value = 0,254; QPCDT_ECE_PI: Kruskal-Wallis H(6.1) = 4,433; p-value = 

0,218; QPCDT_ DGRH: Kruskal-Wallis H(6.1) = 2,014; p-value = 0,570; QPCDT_ GEFL: 

Kruskal-Wallis H(6.1) = 3,463; p-value = 0,326; QPCDT_VAIS: Kruskal-Wallis H(6.1) = 

1,462; p-value = 0,691). 

 

Teste da hipótese 6.2  

 

Procurando testar a hipótese formulada, o que pretendemos saber é se a 

pontuação do QPCDT (Total e subescalas), medido através de mútiplos itens 

operacionalizados em escalas tipo Likert de cinco pontos – Nada competente (0) e 

Muitíssimo Competente (4) – difere no que respeita à duração do tempo de 

trabalho. 

 

Uma vez que a pontuação do QPCDT (Total e subescalas) é uma variável de 

intervalo e a duração do tempo de trabalho (tempo completo; tempo parcial) é uma 

variável qualitativa nominal dicotómica, que define dois grupos independentes 

aplica-se o teste Mann-Whitney U para comparar a distribuição da pontuação no 

grupo dos inquiridos dos profissionais que trabalham a tempo completo e dos que 
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trabalham a tempo parcial. Consideramos assim a independência das amostras, uma 

vez que os inquiridos que trabalham a tempo completo e os que trabalham a tempo 

parcial não estão relacionados entre si, logo a condição da independência das 

amostras está verificada. Podendo-se então efectuar o teste Mann-Whitney U. 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H6.20: a média das ordenações das pontuações do QPCDT (Total e 

subescalas) dos inquiridos que trabalham a tempo completo é igual à 

média das ordenações das pontuações do QPCDT (Total e subescalas) 

dos que trabalham a tempo parcial (MRkTC = MRkTP). 

H6.2a: a média das ordenações das pontuações do QPCDT (Total e 

subescalas) dos inquiridos que trabalham a tempo completo é diferente 

da média das ordenações das pontuações do QPCDT (Total e 

subescalas) dos que trabalham a tempo parcial (MRkTC ≠ MRkTP). 

 

 

 

Quadro II.3.16 

Testes Estatísticos da H6.2 

Ranks 

 
P1Q10_Regime_Duração_ 

do_Trabalho 
n Mean Rank Sum of Ranks 

QPCDT – Total A tempo completo 292 175,74 51316,50 

A tempo parcial 61 183,02 11164,50 

Total 353   

QPCDT_ECE_PI A tempo completo 292 177,57 51850,50 

A tempo parcial 61 174,27 10630,50 

Total 353   

QPCDT_DGRH A tempo completo 292 176,14 51434,00 

A tempo parcial 61 181,10 11047,00 

Total 353   

QPCDT – GEFL A tempo completo 292 173,37 50623,00 

A tempo parcial 61 194,39 11858,00 

Total 353   

QPCDT – VAIS A tempo completo 292 174,06 50825,00 

A tempo parcial 61 191,08 11656,00 

Total 353   
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Test Statisticsa 

 
QPCDT  

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT  

- GEFL 

QPCDT 

 – VAIS 

Mann-Whitney U 8538,500 8739,500 8656,000 7845,000 8047,000 

Wilcoxon W 51316,500 10630,500 51434,000 50623,000 50825,000 

Z -,507 -,230 -,345 -1,465 -1,190 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,612 ,818 ,730 ,143 ,234 

a. Grouping Variable: P1Q10_Regime_Duração_do_Trabalho 

 

 

Sendo o teste bilateral, a regra de decisão é a seguinte: 

Não rejeitar H6.20    se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H6.20 (aceitar H6.2a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

Do Quadro II.3.16 depreendemos que as duas distribuições populacionais 

relativas às amostras aleatórias independentes em causa (os que trabalham a tempo 

parcial e os que trabalham a tempo completo) possuem médias de ordenações 

semelhantes em todas as escalas (QPCDT_Total e subescalas) – como podemos 

atestar através das médias das classificações obtidas na respectiva coluna (Mean-

Ranks – MRk). 

Assim, como: 

No QPCDT_Total Sig = 0,612 > α = 0,05, não se rejeita a H6.20. 

No QPCDT_ECE_PI Sig = 0,818 > α = 0,05 , não se rejeita a H6.20. 

No QPCDT_DGRH Sig = 0,730 > α = 0,05, não se rejeita a H6.20. 

No QPCDT_GEFL Sig = 0,143 > α = 0,05, não se rejeita a H6.20 . 

No QPCDT_VAIS Sig = 0,234 > α = 0,05 , não se rejeita a H6.20. 

 

Como nas cinco escalas do QPCDT (Total e Subescalas) o valor de Sig varia 

entre 0,143 e 0,818 sendo > α = 0,05 então não se rejeita a H6.20 .  

Assim, não existem evidências estatísticas para se afirmar que as pontuações 

obtidas no QPCDT_ Total e subescalas sejam diferentes entre os que trabalham a 

tempo parcial e os que trabalham a tempo completo (cfr. Os respectivos valores do 

Mann-Whitney U; de Z e o p-value). De facto os grupos apresentam médias de 
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ordenações das pontuações obtidas no QPCDT (Total e subescalas) semelhantes 

(ex: QPCDT_Total: 175,74, “tempo completo” e 181,10, “tempo parcial”).  

Da análise realizada, conclui-se que a duração do tempo de trabalho não 

influencia as pontuações obtidas no QPCDT (Total e subescalas), já que se revela 

não existirem diferenças significativas. 

 

Teste da hipótese 6.3 

 

Como a questão formulada é: será que a distribuição das pontuações do 

QPCDT_ Total e subescalas difere segundo a categoria profissional dos inquiridos, 

decidimo-nos pela aplicação do teste Mann-Whitney U uma vez que as pontuações 

médias obtidas relativas a cada uma das cinco escalas do QPCDT_ (Total e 

subescala) resultam de de intervalo e a variável categoria profissional foi 

transformada em variável qualitativa nominal dicotómica
134

 que define dois grupos 

independentes: os que estão na categoria profissional “Director(a) Técnico(a)” e os 

que estão em “Outra categoria”. 

Cumpre-se a condição implícita da independência das amostras, uma vez que 

o grupo de indivíduos que estão na categoria profissional director(a) técnico(a) e os 

que estão em outra categoria profissional não estão relacionados entre si – logo a 

condição da independência das amostras está verificada, sendo legítimo realizar-se 

o teste de Mann-Whitney. 

Ao pretendermos testar a igualdade das duas distribuições populacionais 

recorremos ao teste U de Mann-Whitney, aqui utilizado em alternativa ao teste t 

(paramétrico), uma vez que nos permite comparar as médias das ordenações (mean 

ranks – MRk) de duas amostras aleatórias independentes – no caso presente, os que 

                                                      

134
 As quatro categorias profissionais: “técnico superior de 1ª”; “técnico superior de 2ª”; “técnico 

superior de 3ª” e “estágio profissional” foram agrupadas em “Outra categoria” – donde resulta a 

transformação desta variável numa variável dicotómica (“Director Técnico” e “Outra 

categoria”). 
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os que estão na categoria profissional de “Director(a) Técnico(a)” e os que estão em 

“outra categoria”. 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H6.30:as duas amostras (directores técnicos; outra categoria) são 

provenientes de populações com a mesma distribuição nas pontuações 

nas escalas QPCDT (Total e subescalas QPCDT_ECE_PI; 

QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS). 

H6.3a: as duas amostras (directores técnicos; outra categoria) não são 

provenientes de populações com as mesmas distribuições nas 

pontuações no QPCDT (Total e subescalas QPCDT_ECE_PI; 

QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS). 

Assim, e sendo o teste bilateral: 

Não rejeitar H6.30   se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H6.3.0 (aceitar H6.3a)  se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

 

Quadro II.3.17 

Testes Estatísticos da H6.3 
Ranks 

 Director Técnico / Outra categoria n Mean Rank Sum of Ranks 

QPCDT – Total 

Outra categoria 106 154,09 16334,00 

Director Técnico 247 186,83 46147,00 

Total 353   

QPCDT_ECE_PI 

Outra categoria 106 158,80 16833,00 

Director Técnico 247 184,81 45648,00 

Total 353   

QPCDT_DGRH 

Outra categoria 106 155,75 16509,50 

Director Técnico 247 186,12 45971,50 

Total 353   

QPCDT – GEFL 

Outra categoria 106 151,84 16095,50 

Director Técnico 247 187,80 46385,50 

Total 353   

QPCDT – VAIS 

Outra categoria 106 161,79 17149,50 

Director Técnico 247 183,53 45331,50 

Total 353   
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Test Statisticsa 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Mann-Whitney U 10663,000 11162,000 10838,500 10424,500 11478,500 

Wilcoxon W 16334,000 16833,000 16509,500 16095,500 17149,500 

Z -2,763 -2,196 -2,566 -3,036 -1,842 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,006 ,028 ,010 ,002 ,065 

a. Grouping Variable: Director Técnico / Outra categoria 

 

 

Como:  

No QPCDT_Total Sig = 0,006 < α = 0,05 então rejeita-se a H6.30 (aceita-se H6.3a). 

No QPCDT_ECE_PI Sig = 0,028 < α = 0,05 então rejeita-se a H6.30 . (aceita-se 

H6.3a). 

No QPCDT_DGRH Sig = 0,010 < α = 0,05 então rejeita-se a H6.30 . (aceita-se 

H6.3a). 

No QPCDT_GEFL Sig = 0,002 < α = 0,05 então rejeita-se a H6.30. (aceita-se 

H6.3a). 

No QPCDT_VAIS Sig = 0,065 > α = 0,05 então não se rejeita a H6.30. 

 

Como em quatro escalas do QPCDT (Total e subescalas ECE_PI; DGRH; 

GEFL) o valor de Sig varia entre 0,002 e 0,028 sendo < α = 0,05 então rejeita-se 

a H6.30.  (aceita-se H6.3a). Existem, pois, evidências estatísticas para afirmar que as 

pontuações obtidas no QPCDT_ Total e nas subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL são 

diferentes entre profissionais da categoria profissional “director técnico” e os de 

“outra categoria”, segundo os respectivos valores alcançados:  

– QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 10663,0; Z = -2,763; p-value = 0,006 

– QPCDT_ECE_PI: Mann-Whitney U = 11162,0; Z = -2,196, p-value = 0,028 

– QPCDT_DGRH: Mann-Whitney U = 10838,5; Z = -2,566, p-value = 0,010 

– QPCDT_GEFL: Mann-Whitney U = 10424,5; Z = -3,036; p-value = 0,002 

 

Deste Quadro II.3.17 depreende-se que as duas distribuições populacionais 

relativas às amostras aleatórias independentes em causa (“directores técnicos”; 

“outra categoria”) – aqui tratada enquanto variável qualitativa nominal dicotómica 

possuem médias de ordenações distintas apenas em quatro das escalas do QPCDT 
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(Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL) – como podemos atestar através das 

médias das classificações obtidas na respectiva coluna (Mean-Ranks – MRk). 

De facto, a categoria profissional “director técnico” e “outra categoria” 

apresentam médias de ordenações das pontuações no QPCDT_ Total e nas 

subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL distintas (QPCDT_Total: 186,83 “director 

técnico” e 154,09 “outra categoria”; QPCDT_ECE_PI: 184,81 “director técnico” e 

158,80 “outra categoria”; QPCDT_DGRH: 186,12 “director técnico” e 155,75 

“outra categoria”; QPCDT_GEFL: 187,80 “director técnico” e 151,84 “outra 

categoria”).  

 

Na subescala QPCDT_VAIS como Sig > α = 0,05 não se rejeita a 

H6.30. – em virtude de não existirem evidências estatísticas para se afirmar que a 

distribuição da pontuação desta escala seja diferente entre os “directores técnicos” e 

os de “outra categoria” (Mann-Whitney U = 11478,5; Z = -1,842; p-value = 0,065). 

De facto, em ambas as situações as médias de ordenações são semelhantes 

(QPCDT_VAIS: 183,53 “director técnico” e 161,79 “outra categoria”) – donde se 

conclui que a categoria profissional não influencia a pontuação do QPCDT_VAIS. 

Da análise realizada, inferimos que a categoria profissional “director técnico” 

interfere as pontuações do QPCDT (Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL), já 

que se revela existirem aí diferenças estatisticamente significativas. Conclui-se, 

assim, que a categoria profissional interfere no QPCDT, em quatro das suas escalas: 

Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL. 

 

3.4.7 – Testes da Hipótese 7 

 

Será que a percepção de competências varia consoante as características do 

contexto institucional (natureza jurídica; estatuto de IPSS; envergadura da 

instituição – analisada, esta última, através da questão relativa ao nº total de 

colaboradores remunerados)? 
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Testes da hipótese 7.1 

Ao comparamos as pontuações médias obtidas no QPCDT_Total e 

subescalas QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS, 

segundo a natureza jurídica da instituição (ver Tabela II.3.27), verifica-se que as 

pontuações médias mais elevadas (e superiores ao total da amostra), se registam 

nos inquiridos que exercem a sua actividade laboral nas Entidades Lucrativas, em 

quatro dos instrumentos (QPCDT_Total=182 e subescalas QPCDT_ECE_PI=64; 

QPCDT_DGRH=54; QPCDT_GEFL=41).  

 

 

Tabela II.3.27 

Pontuações médias do QPCDT_Total e Subescalas,  

segundo a natureza jurídica da instituição 
Report 

Natureza Jurídica 
QPCDT_

Total 

QPCDT_E

CE_PI 

QPCDT_D

GRH 

QPCDT_

GEFL 

QPCDT_

VAIS 

Associação de 

Solidariedade 

Social (ASS) 

Média 175,49 62,55 51,37 39,60 21,98 

n 213 213 213 213 213 

Desvio Padrão 34,274 10,831 10,018 11,556 5,364 

Associação 

Mutualista (AM) 

Média 177,00 57,00 56,00 41,00 23,00 

n 1 1 1 1 1 

Desvio Padrão . . . . . 

Centro (Social) 

Paroquial 

Média 176,68 64,11 52,53 38,55 21,50 

n 38 38 38 38 38 

Desvio Padrão 38,934 13,015 12,017 10,827 5,949 

Entidade Lucrativa 

Média 182,00 64,36 54,72 41,48 21,44 

n 25 25 25 25 25 

Desvio Padrão 37,388 11,736 10,269 12,275 5,839 

Fundação de 

Solidariedade 

Social 

Média 178,42 62,79 52,00 40,54 23,08 

N 24 24 24 24 24 

Desvio Padrão 27,972 8,934 8,623 8,541 4,845 

Instituto de 

Organização 

Religiosa 

Média 182,00 61,00 49,00 48,00 24,00 

N 2 2 2 2 2 

Desvio Padrão 79,196 22,627 19,799 28,284 8,485 

Irmandade da 

Misericórdia / S.ta 

Casa da 

Misericórdia 

Média 178,83 64,50 52,69 39,00 22,64 

N 36 36 36 36 36 

Desvio Padrão 37,516 11,147 11,247 11,806 5,792 

Outra 

Média 172,71 60,86 51,21 39,36 21,29 

N 14 14 14 14 14 

Desvio Padrão 33,965 11,668 9,893 11,573 4,410 

Total 

Média 176,55 62,97 51,90 39,66 22,02 

n 353 353 353 353 353 

Desvio Padrão 34,899 11,083 10,292 11,390 5,420 
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A escala QPCDT_ECE_PI assume valores equivalentes à registada nas 

Entidades Lucrativas (n=25) nos Centros (Sociais) Paroquiais (n=38), bem como 

nas Irmandades da Misericórdia /Santas Casas da Misericórdia (n=36). Ainda no 

que respeita a esta última tipologia de instituições (SCM) constatamos que são 

estes inquiridos aqueles que registam as segundas médias mais elevadas no 

QPCDT_Total=178. 

No que respeita à subescala QPCDT_GEFL esta assume pontuações médias 

igualmente superiores, às registadas para o total da amostra, nas Fundações de 

Solidariedade Social (n=24). De registar que uma das pontuações médias mais 

elevadas na subescala QPCDT_VAIS são as obtidas pelo grupo de respondentes 

que exercem as suas funções de direcção técnica nas Fundações de Solidariedade 

Social (23 pontos). 

Pretende-se verificar se as pontuações do QPCDT_ Total e das quatro 

subescalas, enquanto variável de intervalo, medida através de múltiplos itens de 

escala Likert, com 5 pontos – Nada competente (0) e Muitíssimo competente (4) – 

variam em função da natureza jurídica da instituição (ASS; C(S)P; EL; FSS; 

IM/SCM; Outra) – que, enquanto variável qualitativa nominal define os seis grupos 

independentes
135

 e, para os quais se pretende atestar se as pontuações são diferentes 

no QPCDT_Total e subescalas, aplicando-se para tal o teste Kruskal_Wallis H. 

Cumprindo-se a condição implícita da independência das amostras já que os 

profissionais trabalham em instituições com natureza jurídica diferente – não 

estando os grupos relacionados entre si, logo a condição da independência das 

amostras está verificada. 

 

                                                      

135
 As instituições cuja natureza jurídica é: AM e IOR foram agrupadas em “Outra”, em 

virtude do seu baixo número de casos. 
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Quadro II.3.18 

Testes Estatísticos da H7.1 
Ranks 

 Natureza Jurídica n Mean Rank 

QPCDT – Total 

ASS 213 174,24 

C(S)P 38 172,37 

EL 25 189,64 

FSS 24 189,31 

IM/SCM 36 185,31 

Outra 17 168,38 

Total 353  

QPCDT_ECE_PI 

ASS 213 173,27 

C(S)P 38 180,47 

EL 25 184,78 

FSS 24 185,60 

IM/SCM 36 192,79 

Outra 17 158,88 

Total 353  

QPCDT_DGRH 

ASS 213 172,49 

C(S)P 38 179,13 

EL 25 199,84 

FSS 24 179,02 

IM/SCM 36 185,06 

Outra 17 175,29 

Total 353  

QPCDT – GEFL 

ASS 213 177,57 

C(S)P 38 162,28 

EL 25 189,98 

FSS 24 187,85 

IM/SCM 36 173,97 

Outra 17 174,79 

Total 353  

QPCDT – VAIS 

ASS 213 177,97 

C(S)P 38 161,80 

EL 25 160,72 

FSS 24 198,67 

IM/SCM 36 190,01 

Outra 17 164,62 

Total 353  

 

 

Test Statisticsa,b 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Chi-Square 1,327 2,045 1,928 1,515 3,443 

df 5 5 5 5 5 

Asymp. Sig. ,932 ,843 ,859 ,911 ,632 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Natureza Jurídica 
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Hipóteses do teste: 

H7.10: as amostras, definidas pela natureza jurídica da instituição, são 

provenientes de populações com a mesma distribuição na pontuação no 

QPCDT_ Total e nas subescalas QPCDT_ ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ 

QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

H7.1a: nem todas as amostras, definidas pela natureza jurídica da instituição, 

são provenientes de populações com a mesma distribuição na pontuação 

no QPCDT_ Total e nas subescalas QPCDT_ ECE_PI; 

QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

Assim:  

Não rejeitar H7.10     se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H7.10 (aceitar H7.1a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

Da análise do Quadro II.3.18, verificamos que: 

– No QPCDT_Total Sig = 0,932 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.10 . 

– No QPCDT_ECE_PI Sig = 0,843 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.10. 

– No QPCDT_DGRH Sig = 0,859 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.10 . 

– No QPCDT_VAIS Sig = 0,911 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.10 .  

– No QPCDT_GEFL Sig = 0,632 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.10 . 

 

 

Como no QPCDT (Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS) o 

valor de Sig varia entre 0,632 e 0,932 sendo > α = 0,05 então não se rejeita a 

H7.10 . 

 O facto de termos mais do que três grupos e todas as amostras com mais de 

cinco casos, a estatística Kruskal-Wallis H tem, por aproximação uma distribuição 

do qui-quadrado com k-1 graus de liberdade, pelo que Sig assimptótico é válido. 

Conclui-se, assim, que a natureza jurídica da instituição onde os inquiridos 

trabalham, não assume importância na distribuição das pontuações do 
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QPCDT_Total nem em qualquer uma das suas subescalas (ECE_PI; DGRH; GEFL; 

VAIS). 

 

Testes da hipótese 7.2 

  

Tendo em conta as pontuações médias obtidas para o total da amostra 

independentemente da existência de Estatuto de IPSS (QPCDT_Total=176 e nas 

respectivas subescalas QPCDT_ECE_PI=62; QPCDT_DGRH=51; 

QPCDT_GEFL=39 e QPCDT_VAIS=22), constatamos que nas quatro subescalas, 

as pontuações médias obtidas pelos inquiridos que trabalham em instituições com 

Estatuto de IPSS (n=320) são idênticas às pontuações médias do total da amostra 

(n=353). No entanto, regista-se um valor médio mais baixo em todos os itens do 

QPCDT (QPCDT_Total=175) – ver Tabela II.3.28.  

 

 

 

Tabela II.3.28 

Comparação das Pontuações médias do QPCDT  

segundo o Estatuto de IPSS 
Group Statistics 

 
Estatuto de 

IPSS 
n Média 

Desvio-

Padrão 

Std. Error 

Mean 

QPCDT_Total 
Não 33 182,21 35,984 6,264 

Sim 320 175,97 34,791 1,945 

QPCDT_ECE_PI 
Não 33 64,06 11,107 1,934 

Sim 320 62,86 11,092 ,620 

QPCDT_DGRH 
Não 33 54,09 9,998 1,740 

Sim 320 51,68 10,311 ,576 

QPCDT_GEFL 
Não 33 42,06 11,840 2,061 

Sim 320 39,42 11,333 ,634 

QPCDT_VAIS 
Não 33 22,00 5,629 ,980 

Sim 320 22,02 5,407 ,302 

 

 

Por seu turno, as médias registadas naquelas instituições que não possuem 

Estatuto de IPSS, são superiores no QPCDT_Total=182 e nas subescalas 

QPCDT_ECE_PI=64; QPCDT_DGRH=54; QPCDT_GEFL=42; registando, no 
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entanto, uma média equivalente às médias dos que inquiridos cuja instituição 

possui Estatuto de IPSS e ao total da amostra. 

Como a questão formulada é: será que as pontuações do QPCDT_ Total e 

subescalas difere segundo as características do contexto institucional, controlada 

pela detenção de estatuto de IPSS nas instituições onde os inquiridos trabalham, 

decidimo-nos pela aplicação do teste Mann-Whitney U uma vez que as pontuações 

médias obtidas relativas a cada uma das cinco escalas do QPCDT (Total e 

subescalas) resultam de variáveis de intervalo e a variável estatuto de IPSS é uma 

variável qualitativa nominal dicotómica que define dois grupos independentes: o 

dos profissionais que trabalham em instituições com estatuto de IPSS (“Sim”) e os 

que trabalham em instituições sem estatuto de IPSS (“Não”). 

A condição implícita da independência das amostras está cumprida, uma vez 

que os profissionais que trabalham em instituições com estatuto de IPSS (“Sim”) e 

os que trabalham em instituições sem estatuto de IPSS (“Não”) não estão 

relacionados entre si – logo a condição da independência das amostras está 

verificada, sendo legítimo realizar-se o teste de Mann-Whitney. 

Ao pretendermos testar a igualdade das duas distribuições populacionais 

recorremos ao Mann-Whitney U, aqui utilizado em alternativa ao teste t 

(paramétrico), uma vez que nos permite comparar as médias das ordenações (mean 

ranks – MRk) de duas amostras aleatórias independentes – no caso presente o dos 

profissionais que trabalham em instituições com estatuto de IPSS e os que 

trabalham em instituições sem estatuto de IPSS. 

 

Hipóteses do teste (bilateral): 

H7.20: as duas amostras (com estatuto de IPSS – “Sim”; sem estatuto de IPSS 

– “Não”) são provenientes de populações com a mesma distribuição nas 

pontuações nas escalas QPCDT (Total e subescalas QPCDT_ECE_PI; 

QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS). 
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H7.2a: as duas amostras (com estatuto de IPSS – “Sim”; sem estatuto de IPSS 

– “Não”) são provenientes de populações com distribuições distintas 

nas pontuações no QPCDT (Total e subescalas QPCDT_ECE_PI; 

QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS). 

 

Assim, e sendo o teste bilateral: 

Não rejeitar H7.20   se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H7.20 (aceitar H7.2a)  se Sig ≤ α = 0,05 

 

Quadro II.3.19 

Testes Estatísticos da H7.2 
Ranks 

 Estatuto de IPSS n Mean Rank Sum of Ranks 

QPCDT – Total 

Não 33 193,02 6369,50 

Sim 320 175,35 56111,50 

Total 353   

QPCDT_ECE_PI 

Não 33 185,48 6121,00 

Sim 320 176,13 56360,00 

Total 353   

QPCDT_DGRH 

Não 33 197,03 6502,00 

Sim 320 174,93 55979,00 

Total 353   

QPCDT – GEFL 

Não 33 196,92 6498,50 

Sim 320 174,95 55982,50 

Total 353   

QPCDT – VAIS 

Não 33 174,53 5759,50 

Sim 320 177,25 56721,50 

Total 353   

 

Test Statisticsa 

 
QPCDT  

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT  

- GEFL 

QPCDT  

- VAIS 

Mann-Whitney U 4751,500 5000,000 4619,000 4622,500 5198,500 

Wilcoxon W 56111,500 56360,000 55979,000 55982,500 5759,500 

Z -,947 -,502 -1,185 -1,179 -,147 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,344 ,616 ,236 ,238 ,883 

a. Grouping Variable: Estatuto de IPSS 

 

 

No Quadro II.3.19, verificamos que: 

No QPCDT_Total Sig = 0,344 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.20 . 

No QPCDT_ECE_PI Sig = 0,616 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.20 . 

No QPCDT_DGRH Sig = 0,236 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.20 .  
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No QPCDT_GEFL Sig = 0,238 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.20 .  

No QPCDT_VAIS Sig = 0,883 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.20 . 

 

Deste Quadro II.3.19 depreende-se que as duas distribuições populacionais 

relativas às amostras aleatórias independentes em causa (com estatuto de IPSS – 

“Sim”; sem estatuto de IPSS – “Não”) possuem médias de ordenações semelhantes 

nas cinco escalas do QPCDT (Total e subescalas) – como podemos atestar através 

das médias das classificações obtidas na respectiva coluna (Mean-Ranks – MRk). 

De facto, os profissionais que trabalham em instituições com estatuto de IPSS 

(“Sim”) e os que trabalham em instituições em estatuto de IPSS (“Não”) não 

apresentam médias de ordenações das pontuações no QPCDT_ Total e nas 

subescalas distintas (QPCDT_Total: 175,35 “Sim” e 193,02 “Não”; 

QPCDT_ECE_PI: 176,13 “Sim” e 185,48 “Não”; QPCDT_DGRH: 174,93 “Sim” e 

197,03 “Não”; QPCDT_GEFL: 174,95 “Sim” e 196,92 “Não”; QPCDT_VAIS: 

177,25 “ Sim” e 174,53 “não”).  

No QPCDT (total e subescalas) como, em todos os casos, Sig > α = 0,05 

não se rejeita a H7.20 – não existindo, pois, evidências estatísticas para se 

afirmar que a pontuação do QPCDT seja diferente entre os profissionais que 

trabalham em instituições com estatuto de IPSS (“Sim”) e os que trabalham em 

instituições sem estatuto de IPSS (“Não”), sendo os valores alcançados:  

– QPCDT_Total: Mann-Whitney U = 4751,5; Z =  –,947; p-value = 0,344. 

– QPCDT_ECE_PI: Mann-Whitney U = 5000,0; Z =  –,502, p-value = 0,616. 

– QPCDT_DGRH: Mann-Whitney U = 4619,0; Z = -1,185, p-value = 0, 236. 

– QPCDT_GEFL: Mann-Whitney U = 4622,5; Z = -1,179; p-value = 0,238. 

– QPCDT_VAIS: Mann-Whitney U = 5198,5; Z =  –,147; p-value = 0,883. 

 

Constata-se que em qualquer uma das situações as médias de ordenações são 

semelhantes – donde se conclui que a instituição ter (“Sim”) ou não ter (“Não”) 

estatuto de IPSS não interfere nas pontuações do QPCDT. 
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Teste da hipótese 7.3 

 

Ao compararmos as pontuações médias obtidas pelo QPCDDT_Total e 

respectivas subescalas (QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL e 

QPCDT_VAIS), segundo o número total de colaboradores remunerados no 

estabelecimento/equipamento (ver Tabela II.3.29) onde o inquirido exerce a sua 

profissão somos confrontados com uma descida progressiva de pontuações 

médias, nas quatro primeiras classes (cujo somatório correspondente a 80% do 

total de casos). Assim, as classes “Menos de 10” (n=75); “10 a 19” (n=117); “20 a 

29” (n=61) e “30 a 39” (n=29), quando comparadas entre si, demonstram uma 

clara descida nas pontuações médias alcançadas para todas as escalas em apreço 

(versão integral e subescalas).  

No entanto, quando comparamos as pontuações médias das quatro primeiras 

classes com as médias do total da amostra damos conta que no QPCDT_Total, no 

QPCDT_ECE_PI, no QPCDT_DGRH e no QPCDT_GEFL apenas nas duas 

primeiras classes (“Menos de 10” e “10 a 19”), as médias se situam acima das 

pontuações médias para o total da amostra, já que a média da subescala 

QPCDT_VAIS consegue uma pontuação média com valor equivalente ao do total 

da amostra ainda na classe “10 a 19”. Em face do exposto verificamos que as 

classes “20 a 29” e “30 a 39” registam, em todos os instrumentos (QPCDT_Total e 

subescalas), pontuações médias abaixo das alcançadas pelo total dos inquiridos. 

De realçar que a classe de “40 a 49” colaboradores remunerados, revela 

generalizadamente pontuações médias mais elevadas que a classe imediatamente 

anterior. No entanto, quando comparamos as suas médias com o total da amostra 

percebemos situações distintas: no caso do QPCDT_Total e das subescalas 

QPCDT_DGRH; QPCDT_GEFL as pontuações médias assumem valores mais 

baixos do que o total da amostra; valores idênticos, no caso do QPCDT_VAIS, e 

superiores na subescala QPCDT_ECE_PI. 
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Tabela II.3.29 

Comparação das Pontuações médias do QPCDT, 

segundo o nº de colaboradores remunerados 

 

 
QPCDT_ 

Total 

QPCDT_ 

ECE_PI 

QPCDT_ 

DGRH 

QPCDT_ 

GEFL 

QPCDT_ 

VAIS 

Colaboradores  

Remunerados  

Menos de 10 

Média 185,39 65,00 54,19 42,96 23,24 

n 75 75 75 75 75 

Desvio Padrão 39,399 12,630 10,627 12,586 5,642 

10 a 19 

Média 178,15 63,13 52,05 40,95 22,02 

n 117 117 117 117 117 

Desvio Padrão 34,329 11,281 10,259 10,639 5,313 

20 a 29 

Média 174,02 61,90 51,77 38,98 21,36 

n 61 61 61 61 61 

Desvio Padrão 31,041 9,842 9,209 10,396 5,428 

30 a 39 

Média 166,24 59,90 50,66 35,48 20,21 

n 29 29 29 29 29 

Desvio Padrão 35,698 11,085 10,841 11,770 5,109 

40 a 49 

Média 175,59 64,68 50,82 37,73 22,36 

n 22 22 22 22 22 

Desvio Padrão 40,256 11,133 13,917 13,206 6,904 

50 a 59 

Média 170,11 60,68 49,32 37,47 22,63 

n 19 19 19 19 19 

Desvio Padrão 29,752 10,724 9,262 7,784 4,821 

60 a 69 

Média 145,00 56,50 41,00 29,75 17,75 

n 8 8 8 8 8 

Desvio Padrão 19,183 7,251 7,838 6,042 2,493 

70 a 79 

Média 161,50 61,33 50,17 28,83 21,17 

n 6 6 6 6 6 

Desvio Padrão 15,579 7,941 3,817 4,070 2,714 

80 a 89 

Média 188,50 69,50 54,00 39,00 26,00 

n 2 2 2 2 2 

Desvio Padrão 4,950 3,536 4,243 5,657 1,414 

90 a 99 

Média 182,00 67,80 55,20 36,40 22,60 

n 5 5 5 5 5 

Desvio Padrão 23,717 5,263 6,380 13,050 2,966 

100 ou mais 

Média 181,00 64,44 52,56 40,89 23,11 

n 9 9 9 9 9 

Desvio Padrão 30,100 8,278 7,230 13,090 5,465 

Total 

Média 176,55 62,97 51,90 39,66 22,02 

n 353 353 353 353 353 

Desvio Padrão 34,899 11,083 10,292 11,390 5,420 

 

A classe seguinte “50 a 59” colaboradores (n=19), quando comparada com 

a anterior, revela nova descida das médias observadas, com excepção para as 

subescalas QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS, em que os valores são idênticos aos 

da classe anterior – sendo que nesta classe apenas esta última subescala revela 
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possuir uma média idêntica à do conjunto da amostra, encontrando-se as restantes 

abaixo dos respectivos valores médios
136

. 

O que se pretende verificar é se as pontuações do QPCDT_Total e das quatro 

subescalas, enquanto variáveis de intervalo variam em função do número total 

colaboradores remunerados (7 classes: Menos de 10; 10 a 19; 20 a 29; 30 a 39; 40 

a 49; 50 a 59; ≥ 60) – que, enquanto variável aqui tratada como qualitativa ordinal 

define os sete grupos independentes
137

 e, para os quais se pretende atestar se as 

pontuações são diferentes no QPCDT_Total e subescalas, aplicando-se para tal o 

teste Kruskal_Wallis H. Cumprindo-se a condição implícita da independência das 

amostras já que os profissionais trabalham em instituições com um número total de 

colaboradores remunerados diferentes (segundo as 7 classes) – não estando os 

grupos relacionados entre si, logo a condição da independência das amostras está 

verificada. 

Hipóteses do teste: 

H7.30: as amostras, definidas pelo número total de colaboradores 

remunerados, são provenientes de populações com a mesma 

distribuição na pontuação no QPCDT_ Total e nas subescalas QPCDT_ 

ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_ VAIS. 

H7.3a: nem todas as amostras, definidas pelo número total de colaboradores 

remunerados, são provenientes de populações com a mesma 

distribuição na pontuação no QPCDT_ Total e nas subescalas 

QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH¸ QPCDT_GEFL e QPCDT_VAIS. 

 

                                                      

136
 De referir que na análise estaística efectuada não foram tidas em conta as pontuações 

médias obtidas nas cinco últimas classes de colaboradores remunerados – “60 a 69” 

(n=8); “70 a 79” (n=6), “80 a 89” (n=2); “90 a 99” (n=5) e “100 ou mais” (n=9) –, o 

que se deve ao baixo número casos envolvidos (que quando somados representam 

8.5%). 
137

 As últimas cinco classes (60 a 69; 70 a 79; 80 a 89; 90 a 100; 100 ou mais) foram 

agrupadas numa única (≥ 60) em virtude do seu baixo número de casos – dando origem 

às sete classes agora referidas. 
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Assim:  Não rejeitar H7.30     se Sig > α = 0,05 

Rejeitar H7.30 (aceitar H7.3a)   se Sig ≤ α = 0,05 

 

 

Quadro II.3.20 

Testes Estatísticos da H7.3 
Ranks 

 

Nº Colaboradores 

Remunerados 

(P2Q8_CLASSES1a7) 

n Mean Rank 

QPCDT – Total 

Menos de 10 75 196,60 

10 a 19 117 180,95 

20 a 29 61 177,34 

30 a 39 29 143,59 

40 a 49 22 177,20 

50 a 59 19 165,42 

60 ou Mais 30 151,37 

Total 353  

QPCDT_ECE_PI 

Menos de 10 75 189,17 

10 a 19 117 176,39 

20 a 29 61 176,02 

30 a 39 29 144,36 

40 a 49 22 198,14 

50 a 59 19 161,82 

60 ou Mais 30 176,62 

Total 353  

QPCDT_DGRH 

Menos de 10 75 193,91 

10 a 19 117 178,54 

20 a 29 61 179,86 

30 a 39 29 165,16 

40 a 49 22 169,48 

50 a 59 19 155,89 

60 ou Mais 30 153,25 

Total 353  

QPCDT – GEFL 

Menos de 10 75 202,79 

10 a 19 117 187,77 

20 a 29 61 176,30 

30 a 39 29 138,48 

40 a 49 22 167,80 

50 a 59 19 159,03 

60 ou Mais 30 127,32 

Total 353  

QPCDT – VAIS 

Menos de 10 75 195,97 

10 a 19 117 177,59 

20 a 29 61 169,73 

30 a 39 29 136,00 

40 a 49 22 189,25 

50 a 59 19 191,21 

60 ou Mais 30 163,70 

Total 353  
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Test Statisticsa,b 

 
QPCDT 

- Total 

QPCDT 

-ECE_PI 

QPCDT 

- DGRH 

QPCDT 

- GEFL 

QPCDT 

- VAIS 

Chi-Square 8,192 5,415 5,091 18,132 8,850 

df 6 6 6 6 6 

Asymp. Sig. ,224 ,492 ,532 ,006 ,182 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: P2Q8_CLASSES1a7 

 

 

Da análise do Quadro II.3.20 ,como: 

– QPCDT_Total Sig = 0,224 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.30 . 

– QPCDT_ECE_PI Sig = 0,492 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.30 . 

– QPCDT_DGRH Sig = 0,532 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.30 . 

– QPCDT_VAIS Sig = 0,182 > α = 0,05 então não se rejeita a H7.30 . 

 

Assim, como nas cinco escalas QPCDT_Total e subescalas ECE_PI; DGRH; 

e VAIS o valor de Sig varia entre 0,182 e 0,532 sendo > α = 0,05 então não se 

rejeita a H7.30, não existindo, pois, evidências estatísticas para afirmar que o 

número total de colaboradores remunerados interfere com a distribuição das 

pontuações destas escalas. 

 Já na subescala GEFL como Sig = 0,006 < α = 0,05 então rejeita-se a 

H7.30  (aceita-se a H7.3a), existindo evidências estatísticas para afirmar 

que a pontuação do subescala GEFL é significativamente diferente em 

pelo um dos grupos de profissionais, definidos que o número de 

colaboradores remunerados da instituição (QPCDT_GEFL: Kruskal-Wallis 

H(7.3a) = 18,132; p-value = 0,006).; 

 

O facto de termos mais do que três grupos (e todas as amostras com mais de 

cinco casos), a estatística Kruskal-Wallis H tem, por aproximação uma distribuição 

do qui-quadrado com k-1 graus de liberdade, pelo que Sig assimptótico é válido. 

Conclui-se o número total de colaboradores remunerados, não assumem 

importância na distribuição das pontuações em quatro das escalas do QPCDT 
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(Total e subescalas ECE_PI; DGRH; VAIS); assumindo, no entanto, importância 

na distribuição das pontuações do GEFL. 

 

A apresentação dos resultados do nosso estudo está concluída, importa 

agora proceder aos comentários tidos por convenientes e, sempre que tal se 

justificar, avançar para a discussão dos mesmos. 
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Capítulo 4 

Comentário e discussão dos resultados  

 

Com o presente estudo, e tendo em conta a nossa amostra (n=353), 

verificamos que a maioria dos responsáveis técnicos por instituições, com respostas 

vocacionadas para a terceira idade, situados na Região centro (alargada), é do sexo 

feminino (95.7%). Tal como descrito noutros estudos os profissionais que 

trabalham na acção social (“ajuda”) são maioritariamente do sexo feminino, o que 

se verifica inclusivamente nos cargos de direcção técnica de IPSS (veja-se a este 

propósito o estudo de Sobreiro (2009, pp. 62-63) realizado no município de Caldas 

da Rainha em que, todas as directoras técnicas de IPSS entrevistadas (n=13) eram 

mulheres. 

A média de idades dos indivíduos da nossa amostra é de 36,8 anos (cfr. 

Tabela II.3.1), verificando-se que 56.9% tem idades compreendidas entre os 26 e os 

35 anos [78.8% da amostra tem entre os 26 e os 40 anos] – ver Gráfico II.3.2. 

Comparativamente com outros estudos, veja-se Sobreiro (2009, p. 63) denota-se 
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uma média de idades mais baixa, já que naquele estudo 31% tem idades 

compreendidas entre os 34 e os 44 anos. O que pode, no caso do estudo por nós 

realizado, ser atribuído ao tipo de administração e preenchimento do instrumento, já 

que exigia o recurso às TIC (questionário online). O que poderá estar ainda 

relacionado com o incremento da criação e crescimento de RS vocacionadas para a 

Terceira Idade, fruto das transformações demográficas (aumento do esperança de 

vida) e sociais (papel família) em curso, em Portugal e no resto da Europa, 

requerendo assim, num passado mais recente, a contratação de profissionais para o 

desempenho das funções de director(a) técnico(a). 

A necessidade do recurso às novas tecnologias para preenchimento do 

QPCDT poderá ter condicionado o seu preenchimento por parte de DT menos 

preparados para o uso das novas tecnologias da informação da comunicação. O que 

poderá justificar a relativamente baixa média de idades (36,8 anos) já que, como é 

sabido, as gerações mais novas ao sentirem-se mais preparadas, aderiram 

(provavelmente) de forma maciça ao preenchimento deste questionário on-line, em 

virtude de o mesmo requerer não apenas a mera utilização do computador com um 

programa mais ou menos conhecido, mas o recurso a uma plataforma virtual por 

forma a preencher o formulário que se apresentava. Consideramos pois este factor 

como um condicionalismo à obtenção de uma amostra mais lata e, 

simultaneamente, mais representativa deste universo populacional que são os 

directores técnicos de estabelecimentos / equipamentos sociais. 

A formação académica que predomina no seio dos profissionais inquiridos é 

Serviço Social, daí podermos afirmar que 70.5% são Assistentes Sociais (cfr. Tabela 

II.3.2), sendo que a conclusão de licenciatura ocorreu, maioritariamente, durante a 

primeira década deste século XXI (em 67.1% dos casos – ver Gráfico II.3.3). 

Sabemos que durante anos apenas os Assistentes Sociais poderiam ocupar a 

direcção técnica de IPSS, situação já alterada.  
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Verifica-se que mais de metade dos profissionais inquiridos – 53.5% – não 

realizou estudos ou formações pós-graduadas (cfr. Tabela II.3.3) podendo revelar 

“…falta de profissionalização ao nível da gestão”, apontada por Almeida (2010) 

como uma das fragilidades mais evidentes com consequências significativas, ao 

nível da liderança (já que esta tende a estar concentrada na figura do dirigente), 

com efeitos na capacidade de inovação e do marketing, já que a falta de capacidade 

de inovação tem sido um dos problemas apontados às IPSS ao nível dos processos e 

da gestão (ver Quadro I.1.1). Por seu turno de entre os que concluíram ou que estão 

a frequentar mestrados e/ou pós-Graduações (cfr. Tabela II.3.3), apurámos que em 

33.5% dos casos estas formações estão directamente relacionadas com a temática 

Idade Avançada e que 19.4% se inscrevem no âmbito do Serviço Social (algumas 

destas formações detectadas terem preocupações com a gestão de equipamentos 

sociais – a avaliar pelas designações apontadas pelos inquiridos)  

Quando confrontamos os profissionais com a necessidade de formação nas 

áreas funcionais respeitantes ao desempenho do cargo que ocupam, verificamos que 

todos os profissionais (à excepção de um inquirido) manifestam a necessidade de 

formação complementar (cfr. Tabela II.3.4). Atente-se que 83.3% dos inquiridos 

revelam sentir necessidades formativas entre uma a três das quatro áreas indicadas, 

enquanto 67.7% revela necessidades formativas em duas das quatro áreas 

apresentadas. 

A área sobre a qual recai a percentagem mais elevada é a área de actuação 

referente à DGRHC (F3), identificada por 56.1 % dos inquiridos; em segundo lugar 

a área EEA_PIAS (F1) identificada por 46.2% dos inquiridos, seguindo-se as áreas 

de actuação relativas à DCEO_PIS (F2) e a GEFL_F4, com 38.5% e 33.4%, 

respectivamente – cfr. Tabela II.3.5. 

Quando analisamos as responsabilidades assumidas pelos DT (em termos de 

RS e de recursos humanos), em função dos dados obtidos concluimos que cerca de 

53% não têm sob sua responsabilidade outras RS para além das respeitantes à idade 
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avançada. Uma análise das respostas dos 47% de inquiridos que têm a seu cargo 

outras RS para além das dirigidas à terceira idade, indica que muitos profissionais 

são simultaneamente responsáveis de RS de outra tipologia, em particular das 

vocacionadas para a infância (cfr. Tabela II.3.7). Ao nível dos recursos humanos a 

cargo verificamos que a média do número de colaboradores remunerados a cargo se 

encontra muito próxima dos 23 colaboradores (média = 22.92 – cfr. Tabela II.3.1); 

que 36.5% não dirige nenhum quadro superior, ainda que 32.3% – dirija entre 1 e 2 

quadros técnicos superiores (cfr. Tabela II.3.9).  

Do ponto de vista contratual atestamos que a maioria dos Directores 

Técnicos inquiridos possuem uma situação laboral estabilizada, sendo que em 85% 

dos casos são detentores de um contrato sem termo (permanente) e que em 83% 

dos casos desempenham a sua função a tempo completo (a percentagem mais 

elevada de profissionais em regime de tempo parcial alcança os 32%, nas Entidades 

Lucrativas) – cfr. Tabela II.3.8. 

Mais de metade dos DT ocupam, na instituição onde trabalham, o cargo de 

DT há mais de 1 ano, sendo que a classe com frequência mais elevada é a 

compreendida entre os anos de 2006 e 2010, com 53.8% (ver Gráfico II.3.6). De 

notar que 63.7% dos inquiridos, no momento da resposta, ainda não tinham 

completado os 6 anos de exercício do cargo de DT (naquela instituição). 

Do ponto de vista da carreira profissional, damos conta de dois tipos de 

situações: (a) os inquiridos que desempenham as funções de Direcção Técnica, 

encontrando-se na categoria profissional correspondente; (b) os inquiridos que 

desempenham funções inerentes a uma categoria profissional diferente daquela que 

efectivamente detém: Técnico Superior (de 1ª / 2ª / 3ª) ou Estágio Profissional (ver 

Gráfico II.3.9). 

Assim, e apesar de 70% dos nossos inquiridos se encontrarem na categoria 

profissional correspondente ao cargo que desempenham, constatamos, que se 

verifica uma sucessiva diminuição percentual de inquiridos na categoria 
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profissional correspondente (Director Técnico) em função da diminuição do 

número de anos de exercício de funções inerentes ao cargo (cfr. Tabela II.3.10) –

daqui poderemos depreender que os restantes 30%, durante anos assumem as 

responsabilidades e as funções inerentes ao cargo – Director Técnico – e só 

posteriormente detêm, ponto de vista contratual, a categoria profissional 

correspondente – veja-se a este propósito Sobreiro (2004, p. 1) quando salienta “a 

inexistência de categoria profissional, de progressão de carreira e um progressivo 

aumento das responsabilidades e competências exigidas”. 

 

De acordo com alguns autores (Labie, 2005 cit in Mertens & Rijpens, 2008, 

p. 1) os papéis dos dirigentes associativos (em particular do CA mas também dos 

seus responsáveis técnicos) dependem de factores externos à própria associação 

(como sejam: o seu enquadramento legal, a pressão dos mercados ou, ainda, o peso 

e a importância de subsídios ou outras subvenções) mas também de elementos 

internos (tal como: a sua idade, tamanho, história ou cultura). Assim, e no que 

respeita ao ano de criação da instituição, constatamos que, a grande maioria 

(93.5%) dos nossos inquiridos exerce a sua actividade laboral em instituições 

criadas na segunda metade do século XX, sendo que em 82.4% dos casos tal 

ocorreu nas três últimas décadas – entre os anos de 1980 e 2009 (ou, ainda, que 

61.8% dos nossos inquiridos trabalham em instituições criadas nas duas últimas 

décadas 1990 e 2009) – cfr. Tabela II.3.12.  

Assim, e se atendermos à data da publicação do Decreto-Lei nº 119/83 

relativo ao Estatuto de IPSS, e “ainda em vigor, [verificamos que este] marca uma 

nova fase no relacionamento entre Estado e IPSS caracterizada por uma maior 

autonomização das IPSS e, por outro, pela transferência de competências do 

Estado, na área da produção do bem-estar social, para as organizações da 

sociedade civil” (Almeida, 2010, p. 163). Percebe-se, assim, a influência de tal 

diploma legal, revelando-se mesmo de grande importância para a proliferação de 
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instituições de solidariedade social, nas diversas tipologias de RS existentes. Daí 

que nas sucessivas leis da segurança social seja “reconhecido às IPSS, um papel 

importante e específico na produção directa de serviços de apoio social, 

obrigando-se o Estado a conceder-lhes apoios de natureza financeira e técnica, 

para a prossecução dos seus objectivos” (Bordalo & Cruz, 2010, p. 29). As IPSS, 

tal como outras OTS, são “organizações que surgiram nos últimos 30 anos, em 

resposta aos graves problemas de exclusão social e de desemprego do final dos 

anos 70, e que progressivamente se têm vindo a organizar segundo lógicas 

empresariais e inscrevem a sua actividade do mercado (na compra e venda de bens 

e serviços), embora prossigam finalidades sociais de interesse geral e não 

lucrativo” (Quintão, 2004, p.1). 

O GEP/MTSS, em 2009, fez saber que 70% da prestação de serviços 

ocorrem no âmbito de entidades não lucrativas, com estatuto de IPSS. No que 

respeita à nossa amostra concluímos que 90.7% dos nossos inquiridos exercem a 

sua actividade profissional em IPSS (cuja percentagem ascende chega aos 100% 

naqueles que trabalham em C(S)P, FSS, IOR e AM e aos 99.5% em ASS – sendo 

que estas quatro categorias representam, no seu conjunto, 78.8% da nossa amostra) 

– cfr. Tabela II.3.13. 

Concluímos, pois, que no leque das funções exercidas pelos DT (cuja 

instituição possui estatuto de IPSS), estes assumam a imprescindível articulação 

com o respectivo Centro Distrital de Solidariedade Social, do ISS, IP, em virtude 

dos acordos celebrados com esta entidade – 76.5% dos inquiridos referem ser 

acordos típicos e 13.3% de natureza atípica – cfr. Tabela II.3.14 – o que vai de 

encontro, de algum modo, ao referido por Sobreiro ao concluir que se assiste a “um 

progressivo aumento das responsabilidades e competências exigidas” (2004, p. 1), 

relativamente aos Directores Técnicos, das IPSS. 

Há, assim, que reconhecer, como afirmam Bordalo e Cruz que “Hoje, dirigir 

uma instituição é gerir uma realidade complexa. Para além do mais, as IPSS são 
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muitas vezes as entidades que, no seu Concelho, criam mais postos de trabalho, 

gerem os maiores orçamentos, prestam serviços de acção social aos grupos de 

cidadãos mais carenciados e excluídos, celebram contratos de parceria com 

organismos públicos e outros enfrentando constantes e complexos desafios” (2010, 

p. 216). 

Os estudos preliminares realizados permitem-nos estimar o QPCDT como 

fiável e virtude dos valores dos coeficientes de fiabilidade se situarem, em todas as 

escalas, acima dos 0,940. 

Das correlações entre os 71 itens da competência dos DT, constatamos que 

todas elas são: – positivas; – significativas (ao nível p < 0,001; ver Quadro II.2.4) e, 

– relativamente grandes, mas não muito grandes (já que variam entre 0,427 e 0,502) 

– cfr. Quadro II.2.5 

Por seu turno o coeficiente de fiabilidade interna alpha (Alfa) é de 0,984 

(cfr. Quadro II.2.5) e indica que a medida de competência global dos DT (feita a 

partir da soma das 71 componentes da competência, ou seja o QPCDT) tem 

fiabilidade interna adequada – podendo mesmo ser considerada excelente (segundo 

Hill & Hill, 2009). 

 

No que respeita às hipóteses formuladas apresentamos algumas sínteses e 

reflexões: 

Hipótese 1 

H1.1: Conclui-se que existe diferença na idade nas pontuações do QPCDT_Total e 

subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL, consoante as classes etárias. 

H1.2: Podemos afirmar que existem evidências estatísticas para se afirmar que as 

pontuações obtidas no QPCDT_Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL são 

diferentes entre as mulheres e os homens. 
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 Embora existam vários os estudos relativos às questões de género, referimos 

apenas o estudo de Belghiti-Mahut (2004), no qual a autora procurou estudar, 

através de um estudo empírico, quais as grandes diferenças ao nível dos 

determinantes no avanço na hierarquia profissional dos homens e das mulheres. 

Entre esses determinantes, constatou que alguns são “relatifs aux valeurs 

masculines véhiculées, aux attitudes envers les femmes cadres, aux appuis 

organisationnels et individuelles, mais également, à la percéption que les femmes 

ont d’elles-mêmmes” (2004, p.157). Fica o mote para novos estudos.  

 

Hipótese 2 

H2.1: Conclui-se que apenas as pontuações da subescala GEFL, são diferentes 

consoante a licenciatura / grandes grupos formativos. 

H2.2: Concluímos que as pontuações do QPCDT_Total e das três subescalas 

QPCDT_ECE_PI; QPCDT_DGRH e QPCDT_VAIS são diferentes consoante a 

frequência de outras formações académicas. 

Os resultados alcançados podem, de certo modo, corroborar o ponto de vista 

dos DT franceses (detentores do certificat d’aptitud aux fonctios de directeur 

d’etablissement social o de service d’intervention sociale), para os quais, segundo 

Bouquet “les apports tecnhiques de la formation sont incontestables, surtout dans 

la discipline du droit du travail, de la gestion financière, de la gestion 

administrative” – Bouquet, 2006, p. 138). Ou seja há contributos de natureza 

técnica – GEFL, como evidenciou o nosso estudo – a ser considerados ao nível da 

formação de base dos DT e outros que podem ser equacionados ao nível da 

formação complementar pós-graduada. 

 

Hipótese 3 

H3.1: Não existem evidências estatísticas para se afirmar que as pontuações obtidas 

no QPCDT_ Total e subescalas sejam diferentes entre profissionais que assumiram 
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o cargo de DT, na instituição, no período “≤1996” e os que assumiram no período 

“≥1997”. Da análise realizada, conclui-se não existirem diferenças estatisticamente 

significativas nas pontuações obtidas no QPCDT (Total e subescalas), em função 

do período em que os DT assumiram o cargo na instituição. 

H3.2: não existem evidências estatísticas para se afirmar que as pontuações do 

QPCDT (Total e subescalas) são significativamente diferentes em pelo menos um 

grupo de DT definidos pelo total de anos DT. Conclui-se, assim, que as diferenças 

encontradas na distribuição das pontuações do QPCDT (total e subescalas) não são 

estatisticamente significativas quando comparamos os agrupamentos obtidos a 

partir do total de anos como Director Técnico. 

Um estudo realizado, em França com 457 directores técnicos, de 

estabelecimentos médico-sociais, revela que “plus les directeurs ont pris leur poste 

récemment, plus ils sont qualifiés” (Bouquet, 2006, p.138), o que corrobora de 

algum modo os resultados por nós alcançados, para esta amostra, no que respeita à 

experiência profissional (H3). 

 

Hipótese 4 

H4.1: Existem evidências estatísticas para se afirmar que as pontuações do QPCDT 

(Total e subescalas) são significativamente diferentes em pelo menos um grupo de 

DT definidos pelo número de necessidades de formação complementar 

identificadas. Conclui-se, assim, que a distribuição das pontuações do QPCDT 

(Total e subescalas) é diferente consoante o número de áreas de formação 

identificadas. 

H4.2: Perante dos resultados alcançados, constatamos a existência de evidências 

estatísticas que nos permitem afirmar que as pontuações do QPCDT_Total e da 

subescala QPCDT_VAIS são diferentes entre os que responderam “Não” e os que 

responderam “Sim” ao nível da necessidade de formação na área EEA_PIAS. 

Conclui-se assim, que os inquiridos que afirmam ter necessidade de formação 
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complementar na área EEA_PIAS apresentam pontuações estatisticamente 

significativas quer ao nível da pontuação do QPCDT_Total como da subescala 

QPCDT_VAIS quando comparados com os seus congéneres que afirmam não ter 

necessidade de formação complementar na área EEA_PIAS. 

H4.3 Consideramos a existência de evidências estatísticas que nos permitem 

afirmar que as pontuações do QPCDT_Total e da subescala QPCDT_ECE_PI são 

diferentes consoante o nível da necessidade de formação na área DCEO_PIS (F2). 

Conclui-se assim, que respondentes que afirmam ter necessidade de formação 

complementar na área DCEO_PIS (F2) apresentam pontuações diferentes quer ao 

nível da pontuação do QPCDT_Total como da pontuação da subescala 

QPCDT_ECE_PI quando comparados com os respondentes que afirmam não ter 

necessidade de formação complementar na área DCEO_PIS (F2). 

H4.4: Permite-nos considerar a existência de evidências estatísticas que nos 

possibilitam afirmar que as pontuações do QPCDT_Total e da subescala 

QPCDT_DGRH, ao nível da necessidade de formação na área DGRHC (F3), são 

diferentes entre os que responderam “Não” e os que responderam “Sim”.  

H4.5: Não existirem evidências estatísticas para afirmar que as pontuações do 

QPCDT_Total e da subescala QPCDT_GEFL ao nível da necessidade de formação 

na área GEFL_F4 são diferentes entre os que responderam “Não” e os que 

responderam “Sim”.  

Em função dos resultados estatísticos alcançados (H4.1; H4.2; H4.3 e H4.4) 

somos levados a considerar que a formação pós-graduada complementar é uma 

pedra angular para o domínio de competências percepcionado pelos DT (retome-se 

o ponto de vista dos DT franceses, a propósito dos “apports tecnhiques” Bouquet, 

2006, p. 138). A necessidade de formar para a especificidade da gestão social leva 

alguns autores (Bouquet, 2006; Perron, 1986) a concluir que num ambiente de 

contrariedades e de exigências incontornáveis – como é aquele que se vive nas 

IPSS, em geral – “les competences de la fonction de direction sont bien la 
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conséquence et l’imbrication de la qualification obtenue sans cesse confortée par 

la formation de façon continuée” (Bouquet, 2006, p.138).  

Assim, e ainda que a H4.5 não revele evidências estatísticas de que as 

pontuações do QPCDT_ GEFL são diferentes entre os que responderam “Não” e os 

que responderam “Sim” à necessidade de formação na área GEFL_F4, lembramos 

as pontuações da GEFL (e QPCDT_Total) variam em função da licenciatura (ver 

H2.1), mas não da formação pós-graduada; verificando-se, a situação inversa nas 

pontuações das restantes escalas (ECE_PI; DGRH eVAIS e QPCDT_Total). 

O actual modelo de gestão da qualidade das respostas sociais promovido (e 

recomendado) pelo ISS, IP considera existir uma “a necessidade premente de 

qualificação dos agentes e das respostas sociais que possam responder de forma 

mais eficiente e eficaz às necessidades e expectativas dos clientes dos seus serviços, 

o que implica (…) outra forma de trabalhar, em que a prevenção e a promoção do 

desenvolvimento social passam a ser as palavras-chave condutoras de uma 

intervenção qualificada”. Considera ainda aquele documento que própria 

sustentabilidade dos serviços passa por “uma gestão estratégica assente nos 

princípios da melhoria contínua, do planeamento, da liderança e da cooperação e 

participação colectivas” (ISS, IP, 2008, p.1). 

 

Hipótese 5 

H5.1 Não existem evidências estatísticas para se afirmar que as pontuações do 

QPCDT (Total e subescalas) são significativamente diferentes em pelo menos um 

grupo de DT definidos pelo número de RS_TI a cargo.  

H5.2: Conclui-se que as diferenças encontradas nas das pontuações do QPCDT 

(total e subescalas) não são estatisticamente significativas quando comparamos os 

agrupamentos que efectuámos a partir do número de quadros superiores que os 

directores técnicos dirigem. 



 

_______________________ 

 

– 338 – 

H5.3: Para um nível de significância de 0,05 existem evidências estatísticas para 

afirmar que apenas o QPCDT_GEFL está relacionado moderadamente com o 

número de colaboradores que dirige (p-value ≤ 0,001). De facto, verifica-se que 

existe uma relação moderada e negativa entre o número de colaboradores que 

dirige e as pontuações do QPCDT_GEFL (o coeficiente de correlação linear r (100) é 

de -0,169). 

Verifica-se que no caso da pontuação do QPCDT_GEFL o grau de 

concordância se correlaciona muito moderadamente e de forma negativa 

(coeficiente de correlação -0,169) com o volume de responsabilidades assumidas, 

aqui controladas pelo número de colaboradores que dirige, isto é, apenas a 

pontuação do QPCDT_GEFL está relacionada com o número de colaboradores que 

dirige. A relação entre ambos os itens é inversa (quando aumenta o número de 

colaboradores que dirige tende a diminuir a pontuação do QPCDT_GEFL). 

 

Hipótese 6 

H6.1 Não existem evidências estatísticas para se afirmar que a pontuação do 

QPCDT_ Total e subescalas é significativamente diferente em pelo menos um 

grupo de profissionais definidos pela tipologia do contrato laboral. 

H6.2: Não existem evidências estatísticas para se afirmar que a pontuação do 

QPCDT_ Total e subescalas é significativamente diferente em pelo menos um 

grupo de profissionais definidos pela duração do tempo de trabalho (não sendo 

significativas, em nenhum dos casos, as diferenças entre as médias de duração do 

tempo de trabalho). 

H6.3: Existem evidências estatísticas para afirmar que as pontuações obtidas no 

QPCDT_Total e nas subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL são diferentes entre 

profissionais da categoria profissional “director técnico” e os de “outra categoria”, 

segundo os respectivos valores alcançados. Da análise realizada, consideramos que 

as diferenças encontradas nas pontuações do QPCDT_Total e as três subescalas 
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ECE_PI; DGRH; GEFL são estatisticamente significativas segundo a categoria 

profissional “director técnico”, quando comparadas com as pontuações obtidas 

pelos profissionais de “outras categorias”. Não existem, no entanto, evidências que 

nos permitam considerar que as diferenças encontradas na pontuação da VAIS 

sejam estatisticamente significativas. 

 Os resultados alcançados são reveladores, levando-nos a equacionar os 

motivos que levam “outras categorias” a desempenhar funções inerentes à direcção 

técnica (razões de natureza económica e financeira) e a desvendar as eventuais 

causas subjacentes. A este propósito retomemos o capítulo 3 (parte I), relativo ao 

modelo dinâmico do CA associativo, de Mertens e Rijpens (2008; 2009) e aos 

papéis assumidos por este órgão, em que se considera que a fase de “super-gestão” 

(ver Figura I.3.1.) desemboca, com frequência, numa mudança no topo da 

organização e no recrutamento de um gestor cujas capacidades de gestão não sejam 

postas em causa pelo CA (Mertens & Rijpens, 2009, p. 2) podendo, então, verificar-

se a atribuição de novas funções a elementos-chave do staff técnico (o que poderá 

significar sobrecarregar com mais funções o próprio DT – tido enquanto elemento-

chave do staff técnico). 

A dinâmica que se segue, segundo aquele modelo, é (tida como) a mais 

tradicional: o CA reúne-se regularmente e traça as grandes orientações estratégicas 

com base nas informações que lhe são facultadas pelo gestor / director técnico – 

este encarrega-se da gestão quotidiana da associação, com o suporte e controlo do 

CA. Assim a fase da “super-gestão” do CA dá lugar à fase da ratificação, na qual 

este órgão frequentemente não exerce nenhum papel de relevo, para além das suas 

obrigações meramente formais – assumindo pois um papel de conformidade.  

Assim, ainda que desejável o exercício de uma gestão mais deliberada 

(Valéau, 2003, p.16), por parte do DT considera-se de todo o interesse que o padrão 

de relacionamento entre os intervenientes neste processo (CA e direcção técnica) 

possa ser do tipo collective governance (Murray, 1997 cit in Iecovicht & Bar-Mor, 
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2007, pp.26-27), com uma coligação entre CA e o DT/direcção técnica, em que 

ambos estejam empenhados em alcançar decisões consensuais. No entanto, uma 

visão mais dinâmica supõe que as organizações se encontram em distintos estágios 

de desenvolvimento organizacional, admitindo que os papéis dos actores dependem 

de factores do contexto/ambiente e da organização as quais podem moldar essas 

mesmas relações (Iecovicht & Bar-Mor, 2007, p. 27). 

 

Hipótese 7 

H7.1: Conclui-se que as pontuações obtidas quer no QPCDT_Total quer nas suas 

subescalas (ECE_PI; DGRH; GEFL; VAIS) não são estatisticamente significativas 

se focarmos a natureza jurídica da instituição na qual os inquiridos trabalham. 

H7.2: Não existem evidências estatísticas para se afirmar que a pontuação do 

QPCDT seja diferente entre os profissionais que trabalham em instituições com 

estatuto de IPSS e os que trabalham em instituições sem estatuto de IPSS. Constata-

se que em qualquer uma das situações as médias de ordenações são semelhantes. 

H7.3: Conclui-se que as pontuações da GEFL são diferentes e estatisticamente 

significativas quando a nossa análise se foca nos agrupamentos obtidos através do 

número total de colaboradores remunerados (envergadura institucional); não 

existem contudo diferenças estatisticamente significativas nas pontuações do 

QPCDT_Total ou das subescalas ECE_PI; DGRH; VAIS, nos agrupamentos 

constituídos através do número total de colaboradores remunerados (envergadura 

institucional). 

 O trabalho Ruwer e Canoas (2009, p. 122), dá-nos conta das especificidades 

que a gestão de pessoas, em organizações do terceiro sector, deve merecer. Alguns 

estudos consideraram que um número elevado de colaboradores remunerados, 

indicia uma estrutura organizacional mais complexa e uma dificuldade acrescida no 

entendimento dos objectivos institucionais, afectando o trabalho realizado (bem 

como o clima organizacional). No entanto, o nosso estudo revela a H7.3 apenas se 



 

_______________________ 

 

– 341 – 

confirma no caso da subescala GEFL (e não no caso da subescala DGRH, 

comoseria de esperar) o que poderá estar relacionado com questões de natureza 

económica e/ou financeira das próprias instituições ou, ainda, com a falta de 

preparação naquela área de actuação (muito embora a H4.5 não tenha sido 

confirmada). 

 

 

Quadro II.4.1 

Síntese dos resultados dos testes estatísticos 

 ECE_PI DGRH GEFL VAIS QPCDT 

H1 (Socio Demográficas) 

H1.2 (Idade) √ √ √ • √ 
H12 (Sexo) √ √ √ • √ 
H2 (Formação Académica) 

H2.1 (Lic) • • √ • • 
 H2.2 (FormPG) √ √ • √ √ 
H3 (Experiência Profissional) 

H3.1 (AnoDT) • • • • • 
H3.2 (Tot_DT) • • • • • 
H4 (Necessidades Formativas) 

H4.1 (NºAreas) √ √ √ √ √ 
H4.2 (EEA_PIAS ou F1) Ø Ø Ø √ √ 
H4.3 (DCEO_PIS ou F2) √ Ø Ø Ø √ 
H4.4 (DGRHC ou F3) Ø √ Ø Ø √ 
H4.5 (GEFL_F4) Ø Ø • Ø • 

H5 (Responsabilidades Assumidas) 

H5.1 (NºRS_TI) • • • • • 
H5.2 (NºQSup) • • • • • 
H5.3 (NºColab) • • • √ (neg) • 

H6 (Relação Laboral) 

H6.1 (TipCont) • • • • • 
H6.2 (D_TemTrab) • • • • • 
H6.3 (CatProf) √ √ √ • √ 

H7 (Características Institucionais) 

H7.1 (Nat_Jurí) • • • • • 
H7.2 (Estat_IPSS) • • • • • 
H7.3 (Enverg) • • √ • • 
Legenda: (√) – Os testes realizados revelam significância estatística. 

  (•) – Os testes realizados não revelam significância estatística. 
  (Ø) – Não foram efectuados testes estatísticos. 
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Para uma leitura simplificada dos resultados alcançados, apresentamos o 

Quadro II.4.1 com a síntese dos resultados dos testes estatísticos, para cada uma das 

hipóteses formuladas (ver cap. 1.2 – parte II). Pretendemos deste modo dar conta 

de quais as hipóteses confirmadas bem como das variáveis que apresentam 

diferenças / relações com a competência percebida – medida a através do QPCDT 

(Simões, 2011) –, junto de directores técnicos de estabelecimentos de prestação de 

serviço de acção social, vocacionadas para a idade avançada, localizados na Região 

centro (alargada). Daremos ainda conta das hipóteses infirmadas. 

Assim, verificamos que as pontuações do QPCDT_Total diferem por / 

pela(s):  

– variáveis sociodemográficas (idade e sexo) – hipótese H1; 

– formação pós-graduada (hipótese operacional H2.2); 

– necessidades de formação nas áreas correspondentes à F1; F2 e F3 

(hipóteses operacionais: H4.2; H4.3 e H4.4);  

– o número de áreas com necessidades formativas identificadas (hipótese 

operacional H4.1); 

– relação laboral, ainda que apenas no que respeita à categoria profissional 

(director técnico) inerente ao cargo (hipótese operacional H6.3). 

Quando analisamos, separadamente, as quatro subescalas que compõem o 

QPCDT, deparamo-nos com resultados diversificados consoante as hipóteses 

formuladas e as competências profissionais em jogo. Assim, no caso das duas 

subescalas ECE_PI e DGRH constatamos que as pontuações variam em função 

de/a: 

– variáveis socio-demográficas (idade e sexo – H1.1 e H1.2, 

respetivamente); 

– formação académica pós-graduada (conclusão ou frequência de pós-

graduação e mestrado – H2.2); 
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– necessidade de formação na área correspondente (F2, na escala ECE_PI e 

F3, no caso da DGRH, respectivamente hipóteses operacionais H4.3 e H4.4); 

– o número de áreas com necessidades formativas identificadas (hipótese 

operacional H4.1); 

– relação laboral mas apenas no que respeita à categoria profissional 

(director técnico) correspondente ao cargo (hipótese operacional H6.3). 

 

No que respeita à pontuação obtida na subescala GEFL verificamos que a 

mesma difere, sendo essa diferença estatisticamente diferente nas seguintes 

variáveis: 

– sociodemográficas (idade e sexo – ou seja H1); 

– formação académica, ainda que apenas pela licenciatura (hipótese 

operacional H2.1); 

– relação laboral mas apenas no que respeita à categoria profissional 

(director técnico) correspondente ao cargo (hipótese operacional H6.3). 

– relativas às características institucionais, mas apenas no que respeita à 

envergadura da instituição (hipótese operacional H7.3). 

 

Por fim, e reportando-nos à subescala VAIS, apurámos que as pontuações 

obtidas na nossa amostra variam em função de/a: 

– formação académica, ainda que apenas pela formação pós-graduada 

(H2.2); 

– necessidade de formação na área funcional correspondente (F1) – hipótese 

operacional H4.2; 

– o número de áreas com necessidades formativas identificadas (hipótese 

operacional H4.1); 

– responsabilidades assumidas, mas apenas no que respeita ao número de 

colaboradores remunerados a cargo (hipótese operacional H5.3). 
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Por seu turno vimos algumas das nossas hipóteses infirmadas ao 

constatarmos a existência de variáveis que não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas quando observamos as pontuações do QPCDT_Total 

ou das quatro subescalas (ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS). É o caso de/a: 

– experiência profissional (H3 – cf. Quadros II.3.5 e II.3.6);  

– responsabilidades assumidas – somente as hipóteses operacionais H5.1 e 

H5.2 (cf. Quadros II.2.12 e II.3.13);  

– relações laborais – ao nível das hipóteses operacionais H6.1 e H6.2 (cf. 

Quadros II.3.15 e II.3.16, respectivamente) e, ainda, 

– características da instituição, no que respeita às hipóteses operacionais 

H7.1 e H7.2 (cf. Quadros II.3.18 e II.3.19). 
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Conclusões 

 

 “Um dos desafios é a conciliação do voluntariado da 

direcção, com o profissionalismo da gestão. Amadorismo na 

gestão não permite responder com eficácia aos desafios de 

mudança e qualidade.”  

(Bordalo & Cruz, 2010, p. 216) 

 

As OSNL, em particular as IPSS, estão ancoradas em princípios fundamentais 

e na procura de bem-estar social desempenhando um papel fundamental na 

manutenção e no reforço do actual modelo social, uma vez que regulam quer a 

produção quer a oferta de muitos dos serviços de acção social. Sabemos que no ano 

de 2009 a economia social na Europa representava 10% das empresas europeias 

(cerca de 2 milhões) e perfazia 6% do emprego total (RPE nº 124835).  

O respeito pelos valores comuns é apanágio das OSNL, nomeadamente a 

democracia, a participação dos parceiros sociais, os objectivos sociais sobre o lucro 

ou, ainda, a defesa e a implementação dos princípios da solidariedade e da 

responsabilidade. Também a conjugação dos interesses dos membros utilizadores 
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com o interesse geral; o controlo democrático pelos seus membros e a adesão livre 

e voluntária são típicos destas organizações.  

No entanto, foi “a autonomia de gestão e a independência relativamente aos 

poderes públicos; a mobilização do essencial dos excedentes à consecução de 

objectivos de desenvolvimento sustentável e o serviço prestado aos seus membros 

de acordo com o interesse geral” (RPE nº 124835) que constituiu, para nós, a fonte 

de inspiração para o presente trabalho – revelando-se deveras importante, no caso 

das IPSS, já que estas mantêm uma relação de interdependência com o meio 

envolvente e dependem grandemente dos recursos que obtêm no exterior (Bordalo 

& Cruz, 2010, p. 214) –, tendo em conta que a influência de factores políticos, 

legais e económicos é sentida com intensidade por estas instituições. Sendo a 

prestação de serviços sociais o seu feito principal, faz com que se debatam com os 

problemas criados pela não tangibilidade do seu output. Por seu turno, também a 

diversidade de stakeholders as coloca, por vezes, perante visões muito distintas ao 

nível dos valores, dos meios e das finalidades. 

O papel levado a cabo por estas instituições/organizações é ainda mais 

significativo já que aliam a solidariedade e a rentabilidade, nomeadamente através 

da criação de empregos, contribuindo para o reforço da coesão social, económica e 

regional (originando capital social), promovendo a cidadania activa ao 

introduzirem valores democráticos no plano social e económico – em virtude de 

nestas organizações as pessoas virem, sempre, em primeiro lugar. 

A constatação de que as IPSS são, frequentemente, alvo de críticas resultantes 

da falta de visibilidade institucional e, muitas vezes, de abordagens técnicas 

inadequadas em virtude da impossibilidade da “mera transposição de modelos, 

técnicas e processos da gestão da iniciativa privada e do Estado para este novo tipo 

de organização” (Ruwer & Canoas, 2009, p. 111), motivou-nos para o 

desenvolvimento deste estudo académico e científico, uma vez que um 

conhecimento sistematizado estará, por certo, em melhores condições de 
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proporcionar um contributo, no cumprimento dos vários desígnios institucionais, 

entre os quais o da GRH o que requer a “construção de processos voltados para as 

competências e o comprometimento dos profissionais” (idem), como vaticina 

Bouquet “les cadres auraient à passer d’un management qui privilégiait le contrôle 

et l’echange à un management qui privilégierait l’éficacité et la qualité de service” 

(2006, p.131). 

Assim, foi possível aprofundar os nossos conhecimentos ao nível do 

desenvolvimento organizacional e da gestão (do) social; das relações estabelecidas 

na cúpula executiva (por vezes bicéfala, segundo Valéau, 2003; Iecovich & Bar-

Mor, 2007); do papel e do ciclo de vida do CA permitindo-nos, igualmente, 

compreender melhor as heterogeneidades, as performances e acreditar na 

necessidade de continuar a trabalhar na construção da(s) legitimidade(s) inerentes 

ao exercício profissional nesta área de actuação, em particular dos Directores 

Técnicos. 

A consulta e a análise bibliográfica referenciada no Capítulo – Perfis e 

Competências do Gestor Social, segundo as latitudes permitiu-nos, 

simultaneamente, alargar o nosso campo de visão relativamente à gestão de 

instituições de solidariedade social e solidificar conhecimentos que nos 

possibilitaram equacionar a proposta de realização do estudo empírico agora 

apresentado. 

Da análise efectuada, concluímos que os DT de estabelecimentos de serviço 

de acção social desempenham um conjunto de funções cuja execução requer o 

domínio de competências profissionais várias. Uma das funções a desempenhar é a 

participação na elaboração das políticas institucionais e/ou de territoriais de acção 

social, conjuntamente com o CA, cabendo aos Directores Técnicos a sua execução 

e avaliação, o que implica que detenham competências para efectuar o 

acompanhamento, a vistoria e a avaliação da intervenção social. Definir e conduzir 
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um projecto institucional exige a estes profissionais que dominem a elaboração e a 

condução estratégicas de um projecto institucional ou de um serviço.  

A função dos Directores Técnicos é comummente identificada com a 

direcção e a gestão dos recursos humanos (vista por alguns como o seu baluarte) e, 

ainda, a responsabilidade da comunicação no interior e no exterior da organização. 

Em nosso entender todas as funções e competências profissionais a elas associadas, 

deverão ser equacionadas com igual relevo. No entanto, não deixamos de destacar o 

papel transversal que a comunicação desempenha no seio das organizações e as 

exigências colocadas na condução de equipas (tantas vezes multidisciplinares) e de 

grupos de trabalho de vária ordem.  

Partindo do pressuposto de que todas as funções a desempenhar são de igual 

importância referimos, por fim, a gestão económica, financeira e logística, 

requerendo o domínio de competências nas áreas afins. Considerando que o DT 

possui, através desta sua função, uma condição privilegiada ao nível da utilização e 

optimização dos meios e recursos, importa salientar que a mesma necessita não 

apenas de conhecimentos técnicos, mas também de uma abordagem económica 

motivada pela preocupação de garantir “o controlo da situação”. 

O director técnico que procura uma gestão rigorosa (nomeadamente dos 

dinheiros públicos atribuídos e a sua melhor aplicação na concretização da 

finalidade da instituição ou do serviço prestado) redobra a sua preocupação com 

estes conhecimentos técnicos. Assim, e dependendo do grau de delegação que o 

director tem, também a suas capacidades serão postas à prova – situando-se estas 

no seguimento das operações conducentes à elaboração e condução de uma política 

institucional, ligada à manutenção ou ao desenvolvimento da estrutura existente. 

Devendo, ainda, ter em conta que o funcionamento da organização exige recursos 

financeiros, materiais, técnicos e humanos que assegurem um desenvolvimento 

sustentável. O gestor social competente terá, pois, que ser capaz de definir quais as 

necessidades da instituição e de assegurar uma peritagem competente (através de 
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elementos do staff da sua confiança ou complementar as suas próprias 

competências). 

Tal como é amplamente reconhecido, o (a) director (a) técnico (a) necessita 

da aquisição de competências por via de uma formação capaz de transmitir os 

conhecimentos e aptidões necessárias para a boa condução do cargo que ocupa. 

Existindo mesmo um consenso (no caso da França) da importância de “un haut 

niveau de formation profissionnelle des cadres afin de pouvoir participer à des 

réflexions d’ordre politique, stratégique et managérial” (Bouquet, 2006, p.138). 

 

Na sociedade contemporânea, que se encontra sob a égide dos serviços de 

qualidade, afirmam-se os profissionais capazes de enfrentar os desafios de uma 

intervenção social mais efectiva e de maior qualidade. Tal como se verifica noutros 

países também em Portugal os directores técnicos “veulent se professionnaliser, se 

faire reonnaitre comme qualifiés et competentes pour diriger les établissements et 

services sociaux” (Bouquet, 2006, p.131). 

Acreditamos que só investigando (nomeadamente com instrumentos criados e 

preparados para este universo) e auscultando aqueles que estão directamente 

envolvidos (como foi o caso dos Directores Técnicos), poderemos desenvolver 

estratégias que possibilitem ainda uma melhor preparação e desempenho destes 

profissionais – o que permitirá o fortalecimento e a consolidação contínuas das 

OTS, e das IPSS em particular.  

No entanto, afigura-se-nos que são os resultados alcançados, em estudos 

desta natureza – e a sua divulgação junto dos profissionais e das várias entidades 

responsáveis (empregadoras, tutelares e formadoras) – que podem estimular os 

esforços de ajustamento em termos da qualificação e/ou da formação dos actuais e 

dos futuros profissionais. 
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Assim, partindo dos dados recolhidos e da análise efectuada (e apresentada no 

capítulo 3, parte II), somos levados a traçar os perfis sociodemográfico, académico, 

profissional do DT de instituições sem fins lucrativos, dotadas de RS vocacionadas 

para a idade avançada, localizadas na Região centro. Para tal aqui ficam os perfis 

elaborados: 

 

 

Perfil sociodemográfico:  

 Idade média: 36.8 anos (cf. Tabela II.3.1) 

 Sexo: feminino (95.8%) –  

 Local de trabalho: Distritos situados no litoral (48,7% em: Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa) – 

ver Gráfico II.3.1 

 

Perfil académico: 

 Licenciatura em Serviço Social (70.5% são Assistentes Sociais – cf. Tabela II.3.2) e a 

conclusão da licenciatura ocorreu na 1ª década do séc. XXI (67.1%) – sendo a Mediana o ano 

de 2003 (ver Gráfico II.3.3) 

 Não possuem formação pós-graduada (53.5%) e apenas 38% frequenta ou concluiu Pós-

graduação ou Mestrado (33.6% das quais vocacionada para a idade avançada) – cf. Tabela 

II.3.3. 

 Possuem necessidade de formação complementar em 2 áreas formativas (42.8% – cf. Tabela 

II.3.4). Áreas identificadas com necessidade, por ordem decrescente: DGRHC (56.1%); 

EEA_PIAS (46.2%); DCEO_PIS (38.5%); GEFL_F4 (33.4%) – cf. Tabela II.3.5. 

 

Perfil profissional 

 Início da actividade profissional, na instituição, entre 2006 e 2010 em 42% dos casos – ver 

Gráfico II.3.4 – (71.9% entre 2001 e 2010). – ano de “2005” (segundo a Mediana); ano de 

“2009” (segundo a Moda). 

 Assumiram o cargo de DT, na instituição, em “2008” (segundo a Mediana); ou “2009” 

(segundo a Moda – ver Gráfico II.3.5), sendo que 53.8% assumiu o cargo entre os anos de 

2006 e 2010 (ver Gráfico II.3.6). 

 Têm menos de 5 anos de experiência no cargo de DT (52,4% entre 0 a 4 anos; sendo que 

23.8% tem entre 1 e 2 anos de experiência – ver Gráfico II.3.8) – têm 3 anos de experiência 

no cargo de DT segundo a Mediana; – 5,6 anos segundo a Média. 
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 RS_TI a cargo: – 71.4% tem duas a três; – tipologias por ordem decrescente: SAD-I (83.6%); 

CD (69.7%); LI (47.9%) e CC (11.9%) – cf. Tabela II.3.6 – sendo que 47% tem a seu cargo 

outras RS para além das vocacionadas para a idade avançada (17.3% creche) – cf. Tabela 

II.3.7. 

 Ao nível dos recursos humanos: 37.1% dirige entre 5 a 14 colaboradores remunerados (ver 

Gráfico II.3.7); 36.8% não tem qualquer colaborador com formação superior sob sua 

responsabilidade e cerca de 1/3 (32.3%) tem sob sua alçada 1 ou 2 quadros superiores (cf. 

Tabela II.3.10). 

 

 Situação Laboral: 

 – 85% possuem Contrato sem termo (permanente) 

 – 83% trabalham a Tempo Completo – cfr. Tabela II.3.8 

 – 70% pertencem à categoria profissional de Director Técnico (ver Gráfico II.3.9). 

 

 Instituição onde trabalham: 

 Associação de Solidariedade Social (60.3%) e 21.6% em instituições de matriz religiosa 

(como sejam: IM; C(S)P; IOR) – cf. Tabela II.3.11 

 Instituições com Estatuto de IPSS (90.7% – cf. Tabela II.3.13), com Acordos Típicos (em 

76.5% dos casos – cf. Tabela II.3.14). 

 RS_TI disponibilizadas pela instituição, por ordem decrescente: SAD_I (85%); CD (71%); LI 

(50%); o CC (12%) – as restantes RS com apenas 2% cada (Residência; LGD e CN) – ver 

Gráfico II.3.10 

 Instituições criadas maioritariamente entre os anos de 1990 e 2009 (62.1%) e entre 1990-99 

em 39.3% dos casos – cf. Tabela II.3.12 

 

 Percepção de competência profissional, segundo o QPCDT (cfr.Tabela II.3.17) 

 QPCDT_ Total – pontuação média 176,55 (± 34,899; mínimo: 76; máximo: 284) 

 Subescala ECE_PI – pontuação média: 62.97 (± 11,083; mínimo: 36; máximo: 96) 

 Subescala DGRH – pontuação média: 51.90 (± 10.292; mínimo: 29; máximo: 80) 

 Subescala GEFL – pontuação média: 39.66 (± 11.390; mínimo: 4; máximo: 72) 

 Subescala VAIS – pontuação média: 22.02 (± 5.420; mínimo: 7; máximo: 36) 

 

 

No que respeita às hipóteses formuladas, relativas à percepção de 

competências dos DT, medida através do QPCDT (e subescalas: ECE_PI; DGRH; 

GEFL e VAIS), foi possível para esta amostra, extrair as seguintes conclusões: 

 



 

_______________________ 

 

– 352 – 

 Variáveis sociodemográficas 

Conclui-se que as pontuações do QPCDT_Total e subescalas ECE_PI; DGRH; 

GEFL diferem quando analisamos as características sociodemográficas idade – 

Quadro II.3.1; sexo – Quadro II.3.2). 

 Variável formação académica 

As pontuações da GEFL diferem em função da licenciatura (Quadro II.3.3), 

enquanto as restantes subescalas ECE_PI; DGRH e VAIS e o QPCDT_Total 

diferem em função de outras formações académicas complementares (pós-

graduação e mestrado) – cf. Quadro II.3.4. 

 Variável experiência profissional 

Não existem evidências estatísticas para afirmar que a pontuação do QPCDT 

(Total e subescalas ECE_PI; DGRH; GEFL e VAIS) difere em função da 

experiência profissional (número de anos como DT na instituição – Quadro 

II.3.5 – e número total de anos como DT – Quadro II.3.6). 

 Variável necessidade de formação complementar 

Concluímos que a identificação de necessidades formativas nas áreas 

complementares EEA_PIAS_F1; DCEO_PI_F2 e DGRHC_F3 diferem nas 

pontuações da percepção de competências nas subescalas correspondentes – 

respectivamente: VAIS, ECE_PI; DGRH – bem como a distribuição das 

pontuações do QPCDT_Total (cf. Quadros II.3.8; II.3.9; II.3.10, 

respectivamente). 

Concluiu-se, ainda, que a identificação de necessidade de formação 

complementar na área GEFL_F4 não difere na distribuição das pontuações da 

escala correspondente (GEFL) ou do QPCDT_Total (Quadro II.3.11). 

 Variável responsabilidades assumidas 

Concluiu-se que número de RS_TI a cargo e o número de quadros superiores 

que dirige não difere na distribuição das pontuações do QPCDT (total ou 

subescalas) – ver Quadros II.3.12 e II.3.13, respectivamente. 
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Concluiu-se, ainda, que o número de colaboradores que dirige, correlaciona-se 

muito moderadamente e de forma negativa com a pontuação da subescala 

GEFL, ou seja quando aumenta o número de colaboradores que dirige tende a 

diminuir a pontuação do QPCDT_GEFL (Quadro II.3.14). 

 Variável relação laboral 

Não se encontram evidências estatísticas para afirmar que a relação laboral 

(operacionalizada pela tipologia do contrato e pela duração do tempo de 

trabalho) difere nas pontuações do QPCDT_Total ou das subescalas ECE_PI; 

DGRH; GEFL e VAIS (cf. Quadros II.3.15 e II.3.16, respectivamente). 

Da análise realizada, concluímos que a categoria profissional (“director 

técnico”) difere nas pontuações obtidas no QPCDT_Total e de três subescalas, a 

saber: ECE_PI; DGRH; GEFL já que se revela existirem diferenças 

estatisticamente significativas (Quadro II.3.17). 

 Variável contexto institucional 

Conclui-se que as pontuações dos DT no QPCDT ou nas suas subescalas não 

diferem segundo as características do contexto institucional natureza jurídica e 

estatuto de IPSS (ver Quadros II.3.18 e II.3.19, respectivamente). 

Conclui-se, ainda, que as pontuações dos DT na subescala GEFL diferem 

segundo a envergadura da instituição; o mesmo não se verificando nas 

pontuações do QPCDT_Total, ou das restantes três subescalas (Quadro 

II.3.20). 

 

Tendo por referência a dissertação agora apresentada, consideramos que um 

dos proveitos do trabalho agora concluído reside, na criação do QPCDT, destinado 

a medir a percepção do Director Técnico, relativamente ao domínio de 

competências exigidas para o exercício do cargo, nas suas várias dimensões (DC1; 

DC2; DC3; DC4) e construído a partir do levantamento, análise e sistematização 

das exigências profissionais em face das áreas de actuação inerentes ao 
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desempenho do cargo. Outro dos seus interesses será o possível contributo para a 

produção de conhecimento:  

– ao nível do terceiro sector e das OSNL que, enquanto agentes / actores 

locais cumprem, não só, a missão da solidariedade mas também a da integração e 

da coesão social (face a um Modelo de Estado Social que, tal como constatamos vai 

sendo cada vez menos social e menos solidário); 

– no âmbito da administração e da gestão (do) social, cujos profissionais são 

responsáveis, em Portugal, por uma grande fatia dos serviços de proximidade (e em 

particular os vocacionados para a população com mais de 65 anos – a qual conhece 

década após década francos aumentos como atesta, aliás, a configuração da 

demografia europeia). 

– no domínio das Ciências Sociais e Humanas (ciências do comportamento), 

em virtude da auscultação aos profissionais em exercício. 

 

No entanto, consideramos que este trabalho encerra em si algumas 

limitações, a saber: não ter sido possível testar a validade de constructo e de 

critério do QPCDT (para o qual concorrem condicionantes várias, entre as quais o 

tamanho da amostra) e não ter sido dada continuidade ao processo de validação de 

conteúdo (em particular à representatividade dos itens) do instrumento – dado que 

seria conveniente proceder a análises estatísticas com o objectivo de determinar: (i) 

quais os itens mais discriminativos dos indivíduos que se situam nos pontos 

extremos quanto ao rendimento; (ii) qual a percentagem de respostas (correctas) a 

cada item; (iii) quais os aumentos significativos na pontuação média e, (iv) para 

cada item ou cada sub-divisão, qual a sua correlação (com os progressos e) com o 

rendimento geral (Freeman, 1962).  

Ainda assim, do estudo realizado e dos resultados alcançados para esta 

amostra, consideramos ser possível encetar esforços de ajustamento em termos da 

formação (e qualificação) dirigida aos actuais e aos futuros responsáveis técnicos, 
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nomeadamente aos que trabalham nas IPSS, por forma a garantir que as suas 

competências profissionais são consentâneas com o cargo que ocupam e as funções 

que desempenham. 

Do estudo agora apresentado salientamos que o mesmo se reveste, em nosso 

entender, de atractivos em termos do seu desenvolvimento futuro, designadamente 

(i) possibilidade de dar continuidade à pesquisa agora iniciada (ex. junto de 

directores técnicos responsáveis por outras RS, que não as vocacionadas para a 

idade avançada ou o alargamento do âmbito geográfico), (ii) equacionar a 

possibilidade de replicar o estudo noutros países para efeitos comparativos ou, 

ainda, (iii) proceder ao desenvolvimento e validação do QPCDT (Simões, 2011), 

por nós criado e aqui utilizado. 
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APÊNDICE II 

Listagem de legislação aplicável às respostas sociais,  

dirigidas à população idosa 

Tipologias RS Legislação Aplicável 

Serviço de apoio 
domiciliário 

Despacho Normativo n.º 62/99, de 12 de Novembro 

Aprova as normas que regulam as condições de 
implantação, localização, instalação e funcionamento dos 
serviços de apoio domiciliário. 

 

Decreto-Lei n.º 141/89, de 28 de Abril 

Define as condições de exercício e o regime de protecção 
social da actividade que, no âmbito da acção social realizada 
pela Segurança Social ou por outras entidades, é 
desenvolvida por ajudantes familiares. 

 

Centro de convívio --- 

Centro de dia 

Despacho do MESS de 03/08/1993 

Estabelece as normas reguladoras das comparticipações 
dos utentes/famílias pela utilização de serviços e 
equipamentos sociais integrados orgânica e funcionalmente 
nos centros distritais de solidariedade e segurança social. 

 

Centro de noite --- 

Acolhimento 
familiar para 

pessoas idosas 

Despacho Conjunto n.º 727/99, de 23 de Agosto 

Estabelece as condições de formação para as famílias de 
acolhimento para pessoas idosas e pessoas adultas com 
deficiência. 

 

Decreto-Lei n.º 391/91, de 10 de Outubro 

Disciplina o regime de acolhimento familiar de idosos e 
adultos com deficiência. 

 

Residência 
Despacho Normativo n.º 30/2006, de 8 de Maio 

Determina as normas de implantação de estabelecimentos 



correspondentes a lares de idosos. 

 

Despacho Normativo n.º 12/98, de 25 de Fevereiro 

Estabelece as normas reguladoras das condições de 
instalação e funcionamento dos lares para idosos. 

 

Lar de idosos 

Despacho n.º 7837/2002, de 16 de Abril 

Licenciamento e fiscalização dos lares para pessoas idosas. 

 

Despacho n.º 9400/2001 do SESSS, 4 de Maio de 2001 

Condições de atribuição às Instituições das 
comparticipações adicionais previstas na normaVII dos 
protocolos de cooperação para 2001, celebrados entre o 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade e a União das 
IPSS, a União das Misericórdias e a União das Mutualidades 

Portuguesas, relativas aos lares de idosos. 

 

Despacho Normativo n.º 12/98, de 25 de Fevereiro 

Estabelece as normas reguladoras das condições de 
instalação e funcionamento dos lares para idosos. 

 

Despacho do MESS de 03/08/1993 

Estabelece as normas reguladoras das comparticipações 
dos utentes/famílias pela utilização de serviços e 
equipamentos sociais integrados orgânica e funcionalmente 
nos centros distritais de solidariedade e segurança social.” 

Centro de férias e 
lazer 

--- 



APENDICE III 

Região Centro (alargada) – listagem dos municípios 

ordenados alfabeticamente 

 

 

1. Abrantes  

2. Águeda 

3. Aguiar da Beira 

4. Albergaria-a-Velha 

5. Alcanena  

6. Alcobaça 

7. Alenquer 

8. Almeida 

9. Alvaiázere 

10. Anadia 

11. Ansião 

12. Arganil 

13. Arruda dos Vinhos 

14. Aveiro 

15. Batalha 

16. Belmonte 

17. Bombarral 

18. Cadaval 

19. Caldas da Rainha 

20. Cantanhede 

21. Carregal do Sal 

22. Castanheira de Pera 

23. Castelo Branco 

24. Castro Daire 

25. Celorico da Beira 

26. Coimbra 

27. Condeixa-a-Nova 

28. Constância  

29. Covilhã 

30. Entroncamento  

31. Estarreja 

32. Ferreira do Zêzere  

33. Figueira da Foz 

34. Figueira de Castelo 

Rodrigo 

35. Figueiró dos Vinhos 

36. Fornos de Algodres 

37. Fundão 

38. Góis 

39. Gouveia 

 

40. Guarda 

41. Idanha-a-Nova 

42. Ílhavo 

43. Leiria 

44. Lourinhã 

45. Lousã 

46. Mação 

47. Mangualde 

48. Manteigas 

49. Marinha Grande 

50. Mealhada 

51. Mêda 

52. Mira 

53. Miranda do Corvo 

54. Montemor-o-Velho 

55. Mortágua 

56. Murtosa 

57. Nazaré 

58. Nelas 

59. Óbidos 

60. Oleiros 

61. Oliveira de Frades 

62. Oliveira do Bairro 

63. Oliveira do Hospital 

64. Ourém 

65. Ovar 

66. Pampilhosa da Serra 

67. Pedrógão Grande 

68. Penacova 

69. Penalva do Castelo 

70. Penamacor 

71. Penela 

72. Peniche 

73. Pinhel 

74. Pombal 

75. Porto de Mós 

76. Proença-a-Nova 

77. Sabugal 

78. Santa Comba Dão 

79. São Pedro do Sul 

 

80. Sardoal 

81. Sátão 

82. Seia 

83. Sertã 

84. Sever do Vouga 

85. Sobral de Monte 

Agraço 

86. Soure 

87. Tábua 

88. Tomar 

89. Tondela  

90. Torres Novas  

91. Torres Vedras 

92. Trancoso 

93. Vagos 

94. Vila de Rei 

95. Vila Nova da 

Barquinha  

96. Vila Nova de Paiva 

97. Vila Nova de 

Poiares 

98. Vila Velha de 

Ródão 

99. Viseu 

100. Vouzela 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abrantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gueda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aguiar_da_Beira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albergaria-a-Velha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcanena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoba%C3%A7a_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alenquer_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almeida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alvai%C3%A1zere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anadia_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ansi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arganil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arruda_dos_Vinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aveiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belmonte_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bombarral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadaval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caldas_da_Rainha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantanhede_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carregal_do_Sal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castanheira_de_Pera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Daire
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celorico_da_Beira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coimbra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condeixa-a-Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Const%C3%A2ncia_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Covilh%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entroncamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estarreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferreira_do_Z%C3%AAzere
http://pt.wikipedia.org/wiki/Figueira_da_Foz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Figueira_de_Castelo_Rodrigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Figueira_de_Castelo_Rodrigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Figueir%C3%B3_dos_Vinhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fornos_de_Algodres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fund%C3%A3o_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3is
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gouveia_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Idanha-a-Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dlhavo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leiria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lourinh%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lous%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangualde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manteigas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mealhada
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%AAda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mira_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miranda_do_Corvo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montemor-o-Velho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mort%C3%A1gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Murtosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%A9_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93bidos_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oleiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_de_Frades
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_do_Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_do_Hospital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Our%C3%A9m_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ovar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pampilhosa_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedr%C3%B3g%C3%A3o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penacova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penalva_do_Castelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penamacor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Penela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peniche
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pinhel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pombal_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_M%C3%B3s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Proen%C3%A7a-a-Nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sabugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Comba_D%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_do_Sul_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sardoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1t%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sever_do_Vouga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobral_de_Monte_Agra%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobral_de_Monte_Agra%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soure_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tomar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tondela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torres_Novas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Torres_Vedras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trancoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vagos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_de_Rei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_da_Barquinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_da_Barquinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Paiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Poiares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Poiares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Velha_de_R%C3%B3d%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Velha_de_R%C3%B3d%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viseu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vouzela


APÊNDICE IV 

Listagem de endereços electrónicos 

(Nº de endereços electrónicos: 1079) 

csfcasalcomba@gmail.com; adcra@sapo.pt; centrodedia.sm@sapo.pt; 

cscmpimenta@gmail.com; geral@scmmealhada.pt; cappampilhosa@sapo.pt; 

casapovovacarica@hotmail.com; cpssventosadobairro@sapo.pt; geral@scmmealhada.pt; 

scmmortagua@mail.telepac.pt; centro.balmar@gmail.com; larcruz@iol.pt; 

acsa@asurdosagueda.org.pt; cspb.geral@netvisao.pt; amar.macinhata@sapo.pt; 

ansesperanca@hotmail.com; pioneiros@clix.pt; casapovovalongo@mail.telepac.pt; 

paraiso.social@sapo.pt; laac@laac.pt; secretaria.geral@scm-agueda.pt; abarca.barro@sapo.pt; 

ccsbelazaima@sapo.pt; secretaria@afa-fermentelos.com; arcor.ipss@sapo.pt; 

csprec@mail.telepac.pt; fnscfvvvv@clix.pt; crbreda@iol.pt; cerciag@cerciag.pt; 

centroanimacao@sapo.pt; patronatotravasso@mail.telepac.pt; assa.alque@mail.telepac.pt; 

cspangeja@mail.telepac.pt; probranca@mail.telepac.pt; cediara@gmail.com; 

csp_eulalia_valemaior@iol.pt; misericordia.alb@sapo.pt; info@solardascamelias.pt; 

geral@reche-angeja.net; tecnica.appacdm@gmail.com; centro.aguim@mail.telepac.pt; 

amoreira.casa.povo@sapo.pt; scm.anadia@sapo.pt; asacsocial@mail.telepac.pt; 

cscravsocial@sapo.pt; cspma@sapo.pt; cscrpb@sapo.pt; misericordiasangalhos@gmail.com; 

csrc.pedralva@sapo.pt; micas.oliveira@sapo.pt; casvnm-geral@sapo.pt; 

ccrp.ipss@mail.telepac.pt; scm.anadia@sapo.pt; geral@csmam.mail.pt; 

ipssmelhoramentos_eixo@hotmail.com; geral@csp-nariz.pt; comunitario@ccveracruz.pt; 

ipssmelhoramentos_eixo@hotmail.com; geral@csp-nariz.pt; comunitario@ccveracruz.pt; 

cspc@portugalmail.com; ipssmelhoramentos_eixo@hotmail.com; cs.mataducos@net.novis.pt; 

patronato.fatima@netvisao.pt; florinhas.do.vouga@sapo.pt; cfccvalado @gmail.com; 

complexosocial@scmaveiro.pt; centro.princesa@netvisao.pt; geral.cpsb@netvisao.pt; 

c.s.p.s.jacinto@sapo.pt; comunitario@ccveracruz.pt; carlos.izes@cesda.pt; d.aveiro@assp.org; 

centrosocialdeirol@mail.telepac.pt; ccdatl@netvisao.pt; cspnsfatima@mail.telepac.pt; 

geral@geracao-viva.com.pt; activa.sad@gmail.com; centropardilho@sapo.pt; 

centroavanca@gmail.com; centro.canelas@netvisao.pt; centropardilho@sapo.pt; 

ahsalreu@ahsalreu.com; geral@scmestarreja.pt; ass.vidanova@sapo.pt; 

quinta.resende@gmail.com; csfcasalcomba@gmail.com; cscmpimenta@gmail.com; 

geral@scmmealhada.pt; cappampilhosa@sapo.pt; casapovovacarica@hotmail.com; 

cpssventosadobairro@sapo.pt; geral@scmmealhada.pt; cspbunheiro@sapo.pt; 

scmmurtosa@mail.telepac.pt; solardanossaterra@gmail.com; cspmurtosa@gmail.com; 

geral@solsil.pt; abcbustos@sapo.pt; centrosocialoia@hotmail.com; geral@solsil.pt; amper-

perraes@hotmail.com; geral@misericordiaob.pt; geral@csp-palhaca.pt; 

centroambiente@sapo.pt; sobustos_lar@hotmail.com; lardeidosos.rja@gmail.com; assoc-

recanto@sapo.pt; geral@geriaser.pt; centroambiente@sapo.pt; 

associacaodiabeticosovar@hotmail.com; cscortegacense@netvisao.pt; 

casesmoriz@casesmoriz.mail.pt; cspspmaceda@hotmail.com; misovar@portugalmail.pt; 

geral@grupoaccaosocial-svp.org; lpsmvalega@hotmail.com; cpsfuradouro@sapo.pt; 

cercivar@mail.telepac.pt; cspsovar@gmail.com; fbbqsv@mail.telepac.pt; apcdi@sapo.pt; 

misericordiasv@sapo.pt; csocialmgloria@sapo.pt; secretaria@cspcalvao.org; 

betel.pontedevagos@mail.telepac.pt; casdsc@msn.com; misericordiadevagos@scmvagos.eu; 

larouca@hotmail.com; geral@cspsantonio.com; cascl@sapo.pt; cps_fonteangeao@iol.pt; 

larouca@hotmail.com; geral@cspsantonio.com; centro.soza@clix.pt; adcrade@sapo.pt; 

adcsaldeia@gmail.com; com.melh.freineda@sapo.pt; associacaoleomil@gmail.com; 

cbesocial@sapo.pt; ades.malpartida@hotmail.com; paulomeda@netvisao.pt; 

miuzela.centro@gmail.com; ascrmonteperobolso@sapo.pt; centroculturalnaves@sapo.pt; 

a.m.peva@oninet.pt; centrosocialrioseco@sapo.pt; assvaldamulense@sapo.pt; 



caisvf@mail.telepac.pt; scmalmeida@iol.pt; scmalmeida@iol.pt; larnavedehaver@gmail.com; 

ascdr.amoreira@sapo.pt; hlenaad@hotmail.com; cmcarrapichana@hotmail.com; 

adcmcasasdosoeiro@hotmail.com; lar.francisco@sapo.pt; alss@sapo.pt; 

scmlinharesdabeira@hotmail.com; hlenaad@hotmai.com; amcdrvaledeazares@hotmail.pt; 

ipss.galisteu.vide@hotmail.com; associacaopc@mail.com; asolsocialrapa@gmail.com; 

hlenaad@hotmail.com; as.cortico.serra@hotmail.com; as.macal.chao@hotmail.com; 

asdrcminhocal@sapo.pt; hlenaad@hotmail.com; figueirasos@sapo.pt; cssalgodres@gmail.com; 

assoc.almofala@sapo.pt; casafreguesia@sapo.pt; ascft@sapo.pt; 

centrosocialmatadelobos@hotmail.com; acsmvermiosa@sapo.pt; info@larluisbastos.com; 

scmfcr.lar@iol.pt; ass.melhoramentos.adao@gmail.com; c.s.c.aldeiadobispo@gmail.com; 

amav1@sapo.pt; centrodiaccinza@sapo.pt; cspconceicao@sapo.pt; ipss090717@gmail.com; 

aantfernaojoanes@gmail.com; anacarolinabarbara@hotmail.com; 

comunidadeemaccao@cfad.pt; geral@scmg.jazznet.pt; geral@scmg.jazznet.pt; 

c.s.p.macainhas@gmail.com; francisco.barbeiro@clix.pt; acsfpanoias@sapo.pt; 

acdspega@gmail.com; adolfopires@gestdados.pt; amasportodacarne@hotmail.com; 

ctjmjose@gmail.com; abcdtrinta@sapo.pt; csvalhelhas@hotmail.com; 

elsamsantos@portugalmail.pt; amasvilacortez@sapo.pt; centrojuvenilsocial@sapo.pt; 

assocmelhor.vilagarcia@gmail.com; centrodiasantaana.vilasoeiro@gmail.com; 

geral@scmg.jazznet.pt; fundagil@gmail.pt; info@casarepousoamial.com; 

larmondego@sapo.pt; larsantana@sapo.pt; casjd@mail.telepac.pt; geral@scmg.jazznet.pt; 

apscaavelasambom@hotmail.com; centroparoquialdase.guarda@gmail.com; 

caritas.guarda@sapo.pt; nds-geral@nds-guarda.net; santacasamante@mail.telepac.pt; 

cspsameiro@ol.pt; jorge.biscaia.fernandes@cgd.pt; centrosocialaveloso@iol.pt; 

hlenaad@hotmail.com; coriscada.cs@gmail.com; torrão.longroiva@gmail.com; 

misericordiameda@hotmail.com; clube.marialva@iol.pt; ass.benef@iol.pt; 

centrosocialprova@iol.pt; csp_solardomorgado@hotmail.com; ascr.ranhados@gmail.com; 

atsbarbara@iol.pt; asantaeufemia@gmail.com; scmalvercabeira@sapo.pt; 

azevo.social@gmail.com; mj.ervedosa@gmail.com; cscr.lamegal@sapo.pt; 

geral@manigoto.org; maltaonline@missiva,net; mensagemfatima@sapo.pt; 

scmp@mail.telepac.pt; caspala@sapo.pt; scmp@mail.telepac.pt; sandrakapa@hotmail.com; 

acds.valdeime@sapo.pt; joanabaracas@gmail.com; ass.amigos.adp@iol.pt; 

liga.amigos@sapo.pt; c.povoaldeiavelha@sapo.pt; scm-alfaiates@sapo.pt; 

centrodiabaracal@hotmail.com; casapovobendada@sapo.pt; scmbismula@portugalmail.pt; 

larcasteleiro@hotmail.com; scet1@sapo.pt; comimel.foios@sapo.pt; lardemalcata@sapo.pt; 

a.d.cristo.nave@gmail.com; larpousafoles@sapo.pt; csocialquadrazais@hotmail.com; 

ascdrebolosa@sapo.pt; scm.sabugal@mail.telepac.pt; l.a.s.estevao@iol.pt; 

centro_dia.mg@clix.pt; scmsoito@sapo.pt; centroparoquialjose@sapo.pt; 

anacarolinabarbara@hotmail.com; csrapoulacoa@portugalmail.pt; larsantoantao@sapo.pt; 

utentes@cslageosa.pt; csrapoulacoa@portugalmail.pt; mimosidomus@hotmail.com; 

centroaldeianova@sapo.pt; scm.trancoso@sapo.pt; scm.trancoso@sapo.pt; 

assguilheiro@gmail.com; associacaoamigos.naturais@gmail.com; acr.riodemel@sapo.pt; 

cscrtt.dtec@sapo.pt; scm.trancoso@sapo.pt; scm.trancoso@sapo.pt; paroquialcentro@sapo.pt; 

larsantacatarina_reboleiro@hotmail.com; scm.trancoso@sapo.pt; scm.trancoso@sapo.pt; 

scm.trancoso@sapo.pt; associacao.oscarnicenses@gmail.com; c.s.s.s.andre@gmail.com; 

scm.trancoso@sapo.pt; secretaria@lar-major-rato.com; scmcb.secretaria@netvisao.pt; 

scmcb.secretaria@netvisao.pt; scmcb.secretaria@netvisao.pt; anacfdjorge@sapo.pt; 

centrodia.escalos@sapo.pt; centro.de.almaceda@hotmail.com; cdbenquerencas@gmail.com; 

centro.social.taberna.seca@gmail.com; scmcb.secretaria@netvisao.pt; anacfdjorge@sapo.pt; 

manuelrolo@hotmail.com; apoiosocial_freixial@sapo.pt; cssalgueirocampo@hotmail.com; c-s-

a-lardosa@iol.pt; ajnr.consultores@sapo.pt; ana.gordino@gmail.com; anacfdjorge@sapo.pt; 

cdiamata@gmail.com; adas-ninhodoacor@sapo.pt; cssalgueirocampo@hotmail.com; 

centrossandre@sapo.pt; santacasa.svb@mail.telepac.pt; scm.sarzedas@sapo.pt; 



centrosaosebastiao@sapo.pt; atinalhenseas@gmail.pt; lar.s.roque@gmail.com; 

scmcb.secretaria@netvisao.pt; anacfdjorge@sapo.pt; lardesaotomas@gmail.com; 

dedicare@dedicare.pt; geral@ternurapavos.com; moureira@sapo.pt; helena@cantinhosereno.pt; 

scmalcafozes@sapo.pt; centrodiastmargarida@gmail.com; mascal.ladoeiro@sapo.pt; 

cpss.medelim@gmail.com; cd.monfortinho@gmail.com; cdoledo@gmail.com; 

centropenha@iol.pt; cdiavelha@clix.pt; scmrosmaninhal@gmail.com; 

scm.salvextremo@gmail.com; centrodiasaomiguel@gmail.com; scmsegura@gmail.com; 

csc.touloes@gmail.com; ccbesz@sapo.pt; carinaimpires@hotmail.com; 

scminhospital@mail.telepac.pt; larbarbaratavaressilva@armail.pt; 

fpereirasantos@mail.telepac.pt; cd.sbartolomeu@reginfor.com; ligaamigosaranhas@sapo.pt; 

larbarbaratavaressilva@armail.pt; alvaro.g.soares@tribunais.org.pt; 

larbarbaratavaressilva@armail.pt; isabel_madeiras@portugalmail.pt; 

larbarbaratavaressilva@armail.pt; santacmpenamacor@sapo.pt; santacmpenamacor@sapo.pt; 

larbarbaratavaressilva@armail.pt; larbarbaratavaressilva@armail.pt; 

larbarbaratavaressilva@armail.pt; gafozdocobrao@sapo.pt; sfebf.c.comunitario@gmail.com; 

scm.vvrodao@sapo.pt; scm.vvrodao@sapo.pt; gafozdocobrao@sapo.pt; scm.vvrodao@sapo.pt; 

ruivo_carmona@sapo.pt; scm.vvrodao@sapo.pt; solis.belmonte@gmail.com; 

misericordiabelmonte@portugalmail.pt; leonor-alves@portugalmail.pt; 

misericordiabelmonte@portugalmail.pt; casm.ipss@gmail.com; 

misericordiabelmonte@portugalmail.pt; geral@misericordiacovilha.pt; 

centrodotempo@gmail.com; centro_srdores_paul@hotmail.com; c.s.c.sto.aleixo@hotmail.com; 

lar.s.simao@sapo.pt; cs.andre@hotmail.com; csocialcantagalo.sa@sapo.pt; 

centrosocialcasegas@sapo.pt; caccid@iol.pt; centro.coutada@sapo.pt; asmc@iol.pt; 

minhoto@ubi.pt; centroparoquial.erada@gmail.com; acsscmferro@iol.pt; 

cdia.orjais@gmail.com; iaso.ourondo@sapo.pt; centro_srdores_paul@hotmail.com; 

mhelenafsantos@hotmail.com; csssjb@hotmail.com; centrodiadosarzedo@gmail.com; 

fapcalado@netvisao.pt; cca3idade@gmail.com; c.s.c.sto.aleixo@hotmail.com; 

luisa_dionisio@hotmail.com; centrosocialvalesrio@sapo.pt; cscv.verdelhos@gmail.com; 

csnsc@sapo.pt; marina.abrantes@gmail.com; geral@misericordiacovilha.pt; 

larsaojose@sapo.pt; asmc@iol.pt; lar.oliveirinhas@hotmail.com; geral@donantonio.pt; 

gescrita@hotmail.com; covilha@homeinstead.com.pt; criafectos@gmail.com; 

asssomi@hotmail.com; geral@misericordiafundao.pt; 

centrosocialparoquialalcaide@gmail.com; csnsnecessidades@iol.pt; 

geral@misericordiafundao.pt; geral@misericordiafundao.pt; casasenhorafatima@sapo.pt; 

fundacaogamboapinaferrao@gmail.com; centrodia_atalaiacampo@hotmail.com; had@sapo.pt; 

cscbogasbaixo@gmail.com; geral@misericordiafundao.pt; geral@misericordiafundao.pt; 

ldg@netvisao.pt; cd.santaluzia@sapo.pt; centro.social.novo@gmail.com; 

centro_donas@hotmail.com; marta.feiteiro@clix.pt; centrosocialparoquialalcaide@gmail.com; 

geral@misericordiafundao.pt; geral@misericordiafundao.pt; geral@misericordiafundao.pt; 

instituto.s.miguel@mail.telepac.pt; gera@misericordiafundao.pt; vlcontabilidade@hotmail.com; 

castp@mail.telepac.pt; csantaana@portugalmail.pt; geral@misericordiafundao.pt; 

ssocialclaudia@gmail.com; centro-dia-telhado@sapo.pt; centropbartolomeu@hotmail.com; 

centro.paroquial.valverde@hotmail.com; geral@misericordiafundao.pt; 

scmalpedrinha@sapo.pt; lamar.centrodia@gmail.com; pomboelsa@gmail.com; 

caritasparoquialbeijos@gmail.com; centrosocial.ebsilva@sapo.pt; larcdosal@iol.pt; 

fjnmoc@clix.pt; ramiro.ribeiro@mail.telepac.pt; caritas.oliveiraconde@gmail.com; 

scmcastrodaire@sapo.pt; staisabel@iol.pt; cspmamouros@hotmail.com; 

aesmontemuro.sad@gmail.com; assocrel@gmail.com; casa.povo.parada@gmail.com; 

cspreriz@iol.pt; acssjoaninho@gmail.com; paroquiademangualde@netvisao.pt; 

santacasass@hotmail.com; centrosocialcs@sapo.pt; info@a-folhadal.com; misericordia-

santar@hotmail.com; cparoquial nelas@sapo.pt; CREP@Live.com.pt; 

misofrades@mail.telepac.pt; osmelros@sapo.pt; scmp@iol.pt; cspcastpenalva@sapo.pt; 



centropsocialpindo@gmail.com; centro.sezures@sapo.pt; cspvccovelo1@sapo.pt; 

cspcastpenalva@sapo.pt; osmelros@sapo.pt; centrospantas@gmail.com; varandim@sapo.pt; 

centrooliveiracosta@sapo.pt; misericordia.scdao@mail.telepac.pt; resivida@gmail.com; 

cspsjoaninho@sapo.pt; centrosocialpt@sapo.pt; centrosparoquialsilvacima@gmail.com; 

centroaguasboas@sapo.pt; lar-saojose@sapo.pt; cpsatao@net.novis.pt; 

fund.efa.avelal@sapo.pt; geral@casinhasspedro.com; madrinharosas@gmail.com; 

ccsfaves@sapo.pt; arcas.lamas@gmail.com; geral@casinhasdespedro.com; 

csp.romas@gmail.com; csp.romas@gmail.com; misericordiavalebesteiros@hotmail.com; 

centro_paroquialcsm@hotmail.com; ipss.caselho@gmail.com; cspmolelos@gmail.com; 

fundacaomarcos@sapo.pt; miseric.tondela@gmail.com; centrotourigo@sapo.pt; 

cristina.leitao@hotmail.com; larboaesperanca@gmail.com; lar@clix.pt; 

pedrassoltas@mail.telepac.pt; assoc_caparrosa@sapo.pt; asscf.dardavaz@gmail.com; 

ascvd@live.com.pt; associacaovinhal@sapo.pt; c.s.p.santiago@sapo.pt; 

joaquim.gc@net.novis.pt; caritasqueiriga@sapo.pt; assap.ipss@mail.telepac.pt; asccm@sapo.pt; 

ass.alvoradaserra@sapo.pt; centrotouro@gmail.com; asstondelinha@hotmail.com; 

assfabraveses@iol.pt; cspboaldeia@sapo.pt; associacaodemoselos@sapo.pt; 

cspcampo@hotmail.com; as.abelhinhas@clix.pt; ass.coutense@netc.pt; geral@assf.pt; 

amigosrecreativa@sapo.pt; centrosocialorgens@hotmail.com; centro.p.povolide@sapo.pt; 

fundamarianaseixas@hotmail.com; associacao.gumiei@sapo.pt; alustosa@sapo.pt; 

riodeloba1999@sapo.pt; amelia.cardoso@gmail.com; cspsalvador@gmail.com; 

asdcrsilgueiros@sapo.pt; centro.jose@netvisao.pt; larquintadaavozinha@gmail.com; 

geral@assf.pt; larbigas@nuclisol.org; geral@residencialarvisonorte.com; 

confrariasantaeulalia@gmail.com; geral@larresidencialsol.net; escola@fjs-torredeita.com.pt; 

viseu@centropastoral.web.pt; associacao.calde@gmail.com; cpcepoes@gmail.com; 

cspmundao@sapo.pt; acredita.ipss@netvisao.pt; ass.spedrofrance@sapo.pt; 

associacao.sa@netvisao.pt; viseu@homeinstead.com.pt; cscambra@mail.telepac.pt; 

centrosocialparoquialqueira@gmail.com; scmvouzela@mail.telepac.pt; 

casapovoalcofra@sapo.pt; cscampia@hotmail.com; csocialsmmato@sapo.pt; 

cspadrejoseafonseca@iol.pt; susanacentrossociais@hotmail.com; 

susanacentrossociais@hotmail.com; larsantoantonio1@sapo.pt; 

susanacentrossociais@hotmail.com; csp_penaverde@hotmail.com; 

santacasa.agbeira@gmail.com; humildasus@gmail.com; centrorepousodecoja@sapo.pt; 

csocial.abrantes@sapo.pt; scmabrantes@sapo.pt; projectohomem.abt@iol.pt; 

centrodia.alferrarede@gmail.com; capspa@sapo.pt; assocprofsilvaleitao.bpt@gmail.com; 

acatim96@sapo.pt; centrosocial_pego@iol.pt; csp.vale.mos@sapo.pt; 

centro_social_sao_miguel@hotmail.com; csptramagal@iol.pt; csp.vale.mos@sapo.pt; 

scmabrantes@sapo.pt; csprstejo@iol.pt; pousada@soltram.diorama.pt; 

apoio.idosos.rm@sapo.pt; lar@cbesalcanena.org; cbes-espinheiro@gmail.com; 

cbes.minde@mail.telepac.pt; scm.constancia@mail.telepac.pt; scmfz@iol.pt; 

geral.aim@sapo.pt; ambesa1@sapo.pt; csp.chaos@sapo.pt; ambesp@armail.pt; 

cspf.atouguia@gmail.com; aciti@sapo.pt; lar.3idade.espite@sapo.pt; 

centrodediaboleiros@SAPO.pt; cdfreixianda@hotmail.com; centroterceiraidade@sapo.pt; 

cses@live.pt; centro.bem-estar.bairro@clix.pt; centrosocial.farrio@clix.pt; 

centrosocialseica@gmail.com; acra-alburitel@hotmail.com; lsbsilva@sapo.pt; 

fundacao.agostinho@mail.telepac.pt; casadoclero@iol.pt; casa.saudade@sapo.pt; 

ccf03@sapo.pt; laridososvilarense@sapo.pt; centrosocialseica@gmail.com; 

centrosocialmatas@iol.pt; centrodia.alcaravela@iol.pt; scm.sardoal@mail.telepac.pt; 

acrsvendanova@sapo.pt; centrodia.alemribeira@clix.pt; centrosocasseiceira@sapo.pt; 

rosenweis@sapo.pt; pmateus@sapo.pt; centrosocialpaialvo@iol.pt; scmtomar@mail.telepac.pt; 

casafaguntas@iol.pt; cspserra@clix.pt; casolalhas@gmail.com; 

ass.apoiosocial.spedro@gmail.com; tomar@serhogarsystem.com; gavosenetos@sapo.pt; 

centro.pedrogao@sapo.pt; cspsariachos@gmail.com; cbesza@gmail.com; 



centrodiacarvalhal@sapo.pt; csseufemia@mail.telepac.pt; centrosdes@sapo.pt; 

santacasatn@net.sapo.pt; c.social.zibreira@mail.telepac.pt; familiaideal@sapo.pt; 

larmchh@gmail.com; rosaosb1@yahoo.com.br; geral@casadesaojorge.com; 

larpadreamerico@sapo.pt; santacastn@net.sapo.pt; ffcruz@sapo.pt; scmbarquinha@sapo.pt; 

ffcruz@sapo.pt; fundacao.m.oliveira@mail.telepac.pt; cbesfc@aeiou.pt; assareeiro@sapo.pt; 

centromontes@gmail.com; geral@fundacaoclerigo.com; misericordiavimeiro@sapo.pt; 

s.c.m.alfeizerao@gmail.com; iscma@mail.telepac.pt; direccao.cspbarrio@sapo.pt; 

goucharia@sapo.pt; scmbenedita@gmail.com; centro.cenico.cela@mail.telepac.pt; 

cfa.casadafamilia@gmail.com; abeotlp@sapo.pt; geral@idososemfamilia.pt; 

frazões@idososemfamilia.pt; centrovestiaria@mail.telepac.pt; larmisericordia@mail.telepac.pt; 

lar.dona.florinda@gmail.com; casaderepousomalmequer@gmail.com; geral@oreidascasas.com; 

geral@lardaldeia.com; laralcobaca@mail.telepac.pt; jeffreycoelho@hotmail.com; 

abesra@sapo.pt; assareeiro@sapo.pt; cbes.maiorga@gmail.com; sao.silvestre@sapo.pt; 

centrospturquel@gmail.com; santacasabombarral@mail.telepac.pt; asspo.geral@gmail.com; 

cspbombarral@gmail.com; carla.ines@retiro.pt; centrospscatarina@portugalmail.pt; 

ascparadense@gmail.com; casadopovo.adf@gmail.com; adsf_alvorninha@hotmail.com; 

cristina.serrano@montepio-rdl.pt; pm@condominiodomdinis.com; 

solidariedade.social@fozdoarelho.pt; cas.nadadouro@gmail.com; centrovidais@gmail.com; 

ritasilvascm@hotmail.com; csparoquial-caldas@hotmail.com; crcrocha@hotmail.com; 

scmisericordia.cr@mail.telepac.pt; geral@sossego.pt; lar.santacatarina@sapo.pt; 

vilacaecosta@gmail.com; residenciayasmin@gmail.com; commodos.ll@sapo.pt; 

centrosocialmerces@gmail.com; social@centrolandal.com; jardimsalir@sapo.pt; 

adssp.salir@gmail.com; fontesantaipss@gmail.com; larvitoria@iol.pt; alexandrina-

ribeiro@hotmail.com; secretaria@cnsn.pt; centrosocialvalado@gmail.com; csdfdf@sapo.pt; 

centroamoreira@sapo.pt; csolhomarinho@gmail.com; mariagloriaramos@sapo.pt; 

misericordiaobidos@mail.ptprime.pt; palaciodelrei@sapo.pt; adsfan@sapo.pt; 

assferrel@gmail.com; centrosocialbufarda@sapo.pt; centrodiaserra@sapo.pt; 

isa.jeronimo@hotmail.com; esperancalar@aeiou.pt; cscpeniche@mail.telepac.pt; 

cpbesat@yahoo.com; misericordia_peniche@sapo.pt; acompanha@net.sapo.pt; 

vpinheiro.ventosa@sapo.pt; misericordiamerceana@sapo.pt; scm-alenquer@mail.telepac.pt; 

centrospc@cspc.org.pt; scm-alenquer@mail.telepac.pt; geral@casaminha.com; 

info@casaderepouso-quintadarelva.pt; casa.repouso.tapadinha@gmail.com; 

salvacao.home@gmail.com; larsmiguelcardosas@sapo.pt; cspalguber@sapo.pt; 

geral@scmcadaval.org.pt; csplamas@oninet.pt; caritasvilar@sapo.pt; amcdss@netvisao.pt; 

aschatalaia@clix.pt; centrop.lourinha@sapo.pt; scm-marteleira@sapo.pt; 

adm.direccao@mail.telepac.pt; as.reguengogrande@gmail.com; cscribamar@iol.pt; 

scml.lar@sapo.pt; centrop.lourinha@sapo.pt; larcgorda@hotmail.com; 

csp.moita.ferreiros1@sapo.pt; larvilaloba@hotmail.com; scm-marteleira@sapo.pt; 

info@crsbarbara.com; por.casa.24@gmail.com; misericordia.sobral@gmail.com; 

entregeracoes@gmail.com; centrodia.alcobertas@sapo.pt; cssdomingos@gmail.com; 

centrodiaouteiro@sapo.pt; misericordia.sobral@gmail.com; entregeracoes@gmail.com; 

acpmdm@sapo.pt; centrosocialpussos@simplesnet.pt; scma.ssociais@sapo.pt; 

daniestrela75@clix.pt; solardonamaria@sapo.pt; geral@ascra.pt; cspstg@clix.pt; 

scm.ansiao@iol.pt; fundfmarques@net.novis.pt; stacmalvorge1@sapo.pt; 

geral@casadavarzea.pt; santacasacastpera@iol.pt; pedroalves.graca@oninet.pt; 

santacasacastpera@iol.pt; cmfaguda@gmail.com; comissao-arega@sapo.pt; 

misericordia.fig@sapo.pt; scmpg@mail.telepac.pt; scmpg@mail.telepac.pt; 

scmpg@mail.telepac.pt; cscanseriz@sapo.pt; geral@scmarganil.pt; geral@scmarganil.pt; 

ah.barril@gmail.com; c.s.p.benfeita@sapo.pt; csfdc@clix.pt; 

casa_povo_cerdeira@hotmail.com; cspcoja@sapo.pt; assistenciafolquense@sapo.pt; 

cspcoja@sapo.pt; caritas@caritascoimbra.pt; caritas@caritascoimbra.pt; 

caritas@caritascoimbra.pt; scmvcovalva@sapo.pt; cpssalvares@gmail.com; 



cpssalvares@gmail.com; stcasa_m_gois@portugalmail.pt; caritas@caritascoimbra.pt; 

caritas@caritascoimbra.pt; centro.rochabarros@oninet.pt; stcasa_m_gois@portugalmail.pt; 

stcasa_m_gois@portugalmail.pt; geral@scmlousa.pt; geral@scmlousa.pt; geral@scmlousa.pt; 

cpssfs@gmail.com; geral@adic.pt; centroscermio@mail.telepac.pt; arcil@mail.telepac.pt; 

geral@adfp.pt; geral@adfp.pt; scmsemide@sapo.pt; lardrclemente@sapo.pt; geral@adfp.pt; 

centro.s.a.dasdez@sapo.pt; lar_de_avo@hotmail.com; cpssbobadela@sapo.pt; 

cspervedal@sapo.pt; cpsslagares@hotmail.com; aalageosa.ipss@sapo.pt; adscvc@gmail.com; 

caritas@caritascoimbra.pt; cercav@gmail.com; apsaalva@netcabo.pt; cpss.ovaia@sapo.pt; 

caritas@caritascoimbra.pt; caritas@caritascoimbra.pt; casamarialva@hotmail.com; 

geral@faad.online.pt; geral@cm-oliveiradohospital.pt; santa.casa.galizes@sapo.pt; 

cdscpenalva@gmail.com; cspseixodabeira@sapo.pt; caritas@caritascoimbra.pt; 

scmpserra@mail.telepac.pt; assdz@sapo.pt; assdz@sapo.pt; scmpserra@mail.telepac.pt; 

mdeus.scmpserra@mail.telepac.pt; caritas.coimbra@mail.telepac.pt; caritas@caritascoimbra.pt; 

caritas@caritascoimbra.pt; caritas@caritascoimbra.pt; scmpserra@mail.telepac.pt; 

scmpserra@mail.telepac.pt; scmpserra@mail.telepac.pt; scmpserra@mail.telepac.pt; 

caritas@caritascoimbra.pt; lar.oguimaraes@gmail.com; scmpenela@iol.pt; scmpenela@iol.pt; 

estalagemdoespinhal@sapo.pt; ipss.covas@gmail.com; casapovoespariz.ipss@sapo.pt; 

cp.medademouros@iol.pt; cspmidoes@sapo.pt; cspmidoes@sapo.pt; 

casadopovodemouronho@sapo.pt; scmtabua@mail.telepac.pt; sarahbeirao@portugalmail.pt; 

acuredepa@hotmail.com; adip@ip.pt; adip@ip.pt; adip@ip.pt; misericordiapoiares@sapo.pt; 

adip@ip.pt; cspestreito@hotmail.com; santacasaoleiros@sapo.pt; servicos_sociais@sapo.pt; 

scmalvaro@sapo.pt; servicos_sociais@sapo.pt; santacasaoleiros@sapo.pt; 

centrodosmontes@gmail.com; fundacaolourenço@sapo.pt; scmsf1@gmail.com; 

scmpan.ssocial@gmail.com; proencalar@gmail.com; scmpan.ssocial@gmail.com; 

centrodedia_peral@hotmail.com; centrodedia.s.p.esteval@hotmail.com; 

contaserta@mail.telepac.pt; jf.castelo@gmail.com; centrosocialcernache@sapo.pt; 

centroapoiocumeada@gmail.com; centrodiamarmeleiro@gmail.com; sertolival@yahoo.com; 

centro.troviscal@sapo.pt; scmserta@sapo.pt; scmserta@sapo.pt; contaserta@mail.telepac.pt; 

centrosocial.varzea@gmail.com; larfundada@portugalmail.pt; scmvrlar1@mail.telepac.pt; 

amjmartins@hotmail.com; scmvrlar2@mail.telepac.pt; linaquiterio@gmail.com; 

cparf@sapo.pt; cscpsm@sapo.pt; misericordiadir.tecnicabatalha@gmail.com; 

casaazoia@sapo.pt; adesba@sapo.pt; casbi1@sapo.pt; rfaisca.susu@sapo.pt; 

academiasocial@sapo.pt; samvipaz@gmail.com; csp.pousos@sapo.pt; cspscs1@sapo.pt; 

larsocial.arrabal@sapo.pt; centrobajouca@iol.pt; rfaisca.susu@sapo.pt; 

larsaocristovao@sapo.pt; capc@mail.telepac.pt; quintaavos@sapo.pt; 

assistecortes@hotmail.com; lar.s.francisco@gmail.com; rita.lopes@csbl.pt; 

apoio.ligacamposlis@gmail.com; ambem-lar@iol.pt; proreal@sapo.pt; 

centrosrapiedademredondo@gmail.com; associacao.parceiros@gmail.com; 

crechemamaganso@gmail.com; csocial.souto@gmail.com; bengaladouro@gmail.com; 

lar_ameliadesousa@hotmail.com; solardocastanheio@sapo.pt; isabel-ferreira@iol.pt; 

casa.repouso.carreira@iol.pt; geral@sossegodoavozinho.pt; cantinho3.idade@clix.pt; 

geral@larsaomigueldasareias.com; lardluis@sapo.pt; lardasalmoinhas@gmail.com; 

larev.novaesperanca@sapo.pt; verde.pinho@sapo.pt; oreviver@gmail.com; 

associacao@laremanuel.pt; lardasalmoinhas@gmail.com; largloria@sapo.pt; crfatima@iol.pt; 

gaspar_aida@hotmail.com; centroamor@iol.pt; centrocoimbrao@iol.pt; 

amigosdecolmeias@sapo.pt; issmilagres@sapo.pt; asaleiria@hotmail.com; geral@care24.pt; 

centrosocialrp@gmail.com; ambesse-ipss@sapo.pt; sadcasalgalego@sapo.pt; 

cspvl@vieira.mail.pt; larsantacasa@sapo.pt; larsantacasa@sapo.pt; larbemestar@gmail.com; 

explending1923@sapo.pt; cr.sossego@gmail.com; jfernandoneves@gmail.com; 

geral@bonavita.pt; centro.almagreira@sapo.pt; centrocarrico@sapo.pt; aprap@pluricanal.net; 

csja_vermoil@sapo.pt; info@flordaserra.pt; lar.otilialourenco@mail.telepac.pt; 

csocialspedro@sapo.pt; csp.maris.stella@gmail.com; centrosilha@hotmail.com; scm-



lourical@hotmail.com; centroparoquial@gmail.com; lar.felicidade@gmail.com; 

misericordia@depombal.com; scmredinha@sapo.pt; a.bem.estar@sapo.pt; 

zericonta@net.novis.pt; info@paco-verde.com; lazerutopico@gmail.com; 

gaspar.couto@clix.pt; verderecanto@portugalmail.pt; larpelariga@gmail.com; 

manuela.valeiro@live.com.pt; casaderepousopombal@sapo.pt; residenciasenior@sapo.pt; 

cspssl@mail.telepac.pt; vilacentro@clix.pt; geral@cpaserra.org; amparo.familiar@sapo.pt; 

casapovocalvaria@sapo.pt; solarpovojuncal@sapo.pt; afcsjose@mail.telepac.pt; abecl@sapo.pt; 

scmisericordiaportomos@gmail.com; conchegodovalongo@gmail.com; 

joaobartolomeu@sapo.pt; salome-afonso@hotmail.com; apscdfa@gmail.com; lafg@iol.pt; 

apscdfa@gmail.com; associacao.maceira@sapo.pt; apscdfa@gmail.com; 

amscr.mata@gmail.com; apsrd.vilaruiva@gmail.com; apscdfa@gmail.com; 

apdsramirao@hotmail.com; iscmfa@gmail.com; casaderepousosantateresa@gmail.com; 

juncais.centrodia@iol.pt; ligamatanca@gmail.com; ligah.s.c.aldeias@gmail.com; 

lar_arcozelo@hotmail.com; joaopinto@abpg.pt; centrodia.figueiro@portugalmail.pt; 

alfolgosinho@gmail.com; larfreixodaserra@hotmail.com; joaopinto@abpg.pt; 

fundacaoanossacasa@mail.telepac.pt; abcrf.lagarinhos@sapo.pt; associacaomelo@sapo.pt; 

info@flsantos.com; centrosocialparoquial.nabais@gmail.com; a.a.nespereira@hotmail.com; 

liga.amigos.ribamondego@hotmail.com; joaopinto@abpg.pt; avasvilacorteserra@gmail.com; 

centrosparoquial@sapo.pt; centrosocialparoquial-vinho@hotmail.com; scm.gouveia@sapo.pt; 

joaopinto@abpg.pt; scm.gouveia@sapo.pt; ligaphcspaio@sapo.pt; geral.cacrps@sapo.pt; 

ipss.cabeca@gmail.com; crsgloriga@sapo.pt; alti@sapo.pt; larparanhos@sapo.pt; 

ahscp@sapo.pt; fundacaoauroraborges@sapo.pt; quintadomonterroso@gmail.com; 

absst@clix.pt; centrodiavide@gmail.com; cssvilacova@sapo.pt; absabugueiro@sapo.pt; 

ahsandomil@hotmail.com; casadosavos@live.com.pt; fundacaoauroraborges@sapo.pt; 

seia@ump.pt; quintadomonterroso@gmail.com; lar.sazes@clix.pt; 

centroparoquialseia@sapo.pt; lar.n.s.conceicao@gmail.com; 

casaderepouso.sentirmebem@gmail.com; lardevide@gmail.com; centrospsmarinha@iol.pt; 

absctourais@gmail.com; calmeida_27@hotmail.com; saojoaoareiasipss@sapo.pt; 

cspnsl@sapo.pt; lar.santonio@asoca.com.pt; rita.botto@sapo.pt; casa-povo-freiria@sapo.pt; 

Lar.carmo@mail.telepac.pt; cpmaxial@clix.pt; lar.monteredondo@sapo.pt; 

costadeprata@sapo.pt; c.p.f.ramalhal@lar-nsajuda.mail.pt; casruna@iasfa.pt; 

cas.pedro@sapo.pt; scm_lar@hotmail.com; lar_monte_siao@hotmail.com; 

lar.s.francisco@clix.pt; geral@lardesaojose.pt; monte.horebe@iol.pt; 

info@crquintadapalmeira.com; centroavanca@gmail.com; centro.canelas@netvisao.pt; 

centropardilho@sapo.pt; ahsalreu@ahsalreu.com; geral@scmestarreja.pt; sranazare@mail.pt; 

casci@mail.telepac.pt; scmilhavo@armail.pt; centrodiaaboboreira@gmail.com; 

larvales@gmail.com; scmcardigos@aeiou.pt; centrodiasjmatas@oninet.pt; 

misericordia.macao@mail.telepac.pt; centrosocial-ortiga@sapo.pt; cdnsp@sapo.pt; 

larsantacasa@scment.pt; sec.ent@alfer.pt; lfege@scment.pt; cps_carv@sapo.pt; 

arca1@sapo.pt; cspsmm@hotmail.com; geral@mspsul.com.pt; ecosdagravia@sapo.pt; centro-

social@iol.pt;  

 

 

 

NOTA: 

– Os endereços electrónicos utilizados, são endereços institucionais, de acesso público e 

constam da base de dados da Carta Social (www.cartasocial.pt). 
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Endereços electrónicos utilizados após recepção de algumas das mensagens electrónicas 

enviadas terem sido devolvidas. A sua pesquisa foi efectuada com recurso a outras fontes 

electrónicas públicas que não a base de dados da Carta Social (www.cartasocial.pt) 

(Nº de endereços electrónicos: 35 endereços) 

geral@scmcondeixa.pt; soleiras@sapo.pt; cpssalqueidao@sapo.pt; cmbc@gmail.com; 

geral@scmarganil.pt, larnstocha@live.com.pt; hlenaad@hotmail.com; 

larsantacatarina_reboleiro@hotmail.com; assistente.social@larbts.pt; 

scmilhavo@armail.pt; geral@associacao-silgueiros.com; casa.saudade@sapo.pt; 

geral@casarepousopombal.com; csocialcantargalo.sa@sapo.pt; csbelazaima@sapo.pt; 

centrodiaboleiros@sapo.pt; geral@belavistasenior.pt; smalcafozes@sapo.pt; 

solardocastanheiro@sapo.pt; fundagil@gmail.com; covilha@homeinstead.com.pt; 

stacasa.gois.admn@gmail.com; geral@misericordiafundao.pt; geral@scmvouzela.com; 

santacasacastpera@iol.pt; geral@scms.pt; misericordia.buarcos@net.vodafone.pt; 

geral.asoca@armail.pt; cantinhosereno@gmail.com; geral@casinhasdesaopedro.com; 

centro_sradores_paul@hotmail.com; larluisbastos@sapo.pt; csp.tramagal@sapo.pt; 

cspsameiro@iol.pt; info@vilaloba.com.pt; amdrvaledeazares@hotmail.com;  
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Ex.mo(a) Sr.(a) Director(a) Técnico(a), 

 

O estudo Perfis e Competências dos Responsáveis Técnicos das IPSS constitui-se como um 

estudo a desenvolver e alargar futuramente a um universo mais vasto. Para o levar a cabo 

solicitamos a sua colaboração. O questionário que se segue dirige-se exclusivamente a 

profissionais que desempenhem funções de Direcção Técnica e destina-se a fins de natureza 

académica e científica. Garantimos a total confidencialidade das respostas obtidas. 

O objectivo do estudo é o de conhecer a forma como os profissionais, responsáveis pela 

direcção técnica das instituições particulares de solidariedade social, percepcionam o domínio 

de competências profissionais que lhes são exigidas. A análise da percepção do domínio de 

competências profissionais reveste-se do maior interesse para este estudo. 

A aplicação deste questionário é desenvolvida em IPSS, com respostas sociais vocacionadas 

para a população idosa da Região Centro alargada (NUT III) e utilizámos, para o efeito, os 

endereços electrónicos disponibilizados através da Carta Social. Solicitamos, pois, o 

preenchimento do questionário que se apresenta. 

Certos do melhor acolhimento a este nosso projecto de investigação, agradecemos a preciosa 

colaboração. 

 

 

Dulce Simões 
 

Doutoranda 
Docente de Serviço Social / 1ºc  

– ISMT Coimbra 
 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

PS - Para qualquer informação ou esclarecimento tidos por convenientes, queira contactar-nos 

directamente para o seguinte endereço electrónico: estudoPCDTIPSS@gmail.com . 

mailto:estudoPCDTIPSS@gmail.com
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ANEXOS 

 



 



ANEXO I 

Modelos de Situações Profissionais  

(cfr. Gouveia, 2007, pp. 35-36) 

 

 

Parâmetros de 

análise 
Modelo Tradicional Modelo Emergente 

Configuração dos 

empregos 

· estáveis e claramente classificáveis; 

· postos de trabalho simples, com tarefas 

simples e fragmentadas; 

· atribuição individual das tarefas e 

avaliação dos resultados individuais; 

· lógica do posto de trabalho; 

· ao nível operacional, trabalho rotineiro, 

separação entre pensamento e acção; 

· grande fragmentação do saber; 

· autonomia reduzida ou inexistente, 

trabalho prescrito; 

· ênfase na especialização; 

· em rápida mutação e dificilmente 

classificáveis; 

· empregos de geometria variável, com 

definições menos especificadas; 

· ênfase no trabalho de grupo, interacção 

entre colegas e avaliação da performance 

de grupo; 

· lógica de competências; 

· mesmo ao nível mais operacional, o 

trabalho 

é mais abstracto e intelectual, implicando 

reacção, antecipação, criatividade, tomada 

de decisões e resolução de problemas. 

Combinação de pensamento e acção; 

· tarefas múltiplas com conhecimentos 

multidisciplinares; 

· variações da actividade por forma a 

compatibilizá-la com os objectivos a 

alcançar; 

· ênfase na polivalência e flexibilidade; 

 

Preparação, 

controlo e 

desenvolvimento 

da carreira 

· completar a educação e arranjar 

emprego; 

· a empresa controla – aprendizagem 

passiva; 

· subir degraus pré-definidos; 

· a mesma empresa para toda a vida. 

· trabalho e aprendizagem contínua, 

mantendo- 

-se a par das novidades tecnológicas; 

· o indivíduo controla e assume 

responsabilidade pela sua própria 

formação; 

· desenvolvimento pessoal e profissional 

nas áreas de competências valorizadas e 

valorizáveis; 

· 6 a 7 ocupações profissionais (mínimo) 

ao longo do percurso profissional 

Exigências 

profissionais 

· destreza, rapidez de execução; 

· responsabilidade baseada no 

comportamento, através do esforço e da 

disciplina; 

· domínio profissional através da 

experiência; 

· ênfase na habilidade;  

· operador conformista; 

· rapidez na percepção, reacção e 

coordenação inteligente – não se limita ao 

prescrito; 

· responsabilidade baseada nas iniciativas; 

· domínio profissional através de 

operações cognitivas de identificação e 

resolução de problemas; 

· ênfase na competência; 

· colaborador é actor com 

profissionalismo. 

Relações de 

trabalho e 

remunerações 

· organização rígida do emprego, com 

classificações profissionais baseadas nas 

habilidades e antiguidade; 

· classificações profissionais como 

· organização flexível do emprego, sendo 

este 

encarado como função da adaptabilidade; 

· classificação com base nas competências 



instrumentos de hierarquização dos 

empregos e dos trabalhadores; 

· descrições dos postos de trabalho em 

banda estreita; 

· relações industriais opostas, negociação 

colectiva e vias para a resolução de 

conflitos – relações baseadas no poder; 

· salários elevados para compensar 

empregos com conteúdos pobres. 

· políticas de recursos humanos assentes 

em preocupações operacionais 

(recrutamento e selecção, avaliação de 

desempenho, comunicação interna e 

formação específica) 

detidas; 

· descrição de perfis de banda larga, 

integrando referenciais de competências; 

· atitude mais participativa; 

· políticas de recursos humanos de 

envolvimento e desenvolvimento de 

competências e sistemas alternativos de 

salários por objectivos e riscos; 

· gestão de recursos humanos assentes na 

cultura de empresa, na partilha e 

envolvimento da visão estratégica, 

construção conjunta de futuros possíveis. 

 

Fonte: Gouveia, 2007, pp. 35-36 

 

  



ANEXO II 

Perfil profissional específico do  

Director Técnico de Estabelecimentos de Serviço de Acção Social  

(cfr. IQF, 2005) 

 

1. Designação: 

Director (a) Técnico (a) de Estabelecimentos de Serviço de Acção Social 

2. Missão:  

Orienta tecnicamente a prestação de serviços em equipamentos sociais, planeando 

actividades, coordenando equipas, tendo em conta a missão da entidade e 

respeitando e promovendo a sua cultura e garantindo um atendimento de 

qualidade. 

3. Local de exercício de actividade: 

Estabelecimentos e Serviços de Apoio Social, públicos ou particulares com ou sem 

fins lucrativos (centros de dia, lares de pessoas idosas, centros de convívio, 

residências e centros de acolhimento, centros de reabilitação, ATL, creches, entre 

outros). 

4. Condições de exercício: 

As actividades desenvolvidas implicam grande disponibilidade, uma vez que 

exigem a presença deste profissional em casos de emergência. Podem exigir o 

contacto permanente com o sofrimento dos clientes/utilizadores e das suas 

famílias, ou outras situações que provoquem um elevado desgaste psicológico. 

5. Área funcional: 

Planeamento ou gestão. 

6. Referencial de Competências (saberes-fazer técnicos) 

─ Pesquisar e reunir informação sobre as valências e serviços existentes no sector, 

bem como as formas e modos de prestação desses serviços e as políticas públicas 

definidas para o sector. 

─ Pesquisar e reunir informação sobre as necessidades sociais das populações 

abrangidas pela instituição. Interpretar a legislação enquadradora, de modo a 



identificar os requisitos de funcionamento das valências desenvolvidas pelo 

estabelecimento ou serviço de apoio social. 

─ Definir em conjunto com a administração o projecto institucional da entidade, 

pedagógico e outros da entidade, solicitando a colaboração do pessoal técnico. 

─ Identificar e assegurar o preenchimento dos requisitos necessários ao acesso aos 

diversos esquemas de financiamento existentes, elaborando projectos de 

candidatura. 

─ Verificar a possibilidade e a necessidade de implementação de novas valências 

ou novas formas de prestação do serviço, nos estabelecimentos ou serviços de 

apoio social. 

─ Promover parcerias com outras entidades das comunidades e territórios nos 

quais a entidade actua.  

─ Pesquisar, identificar e definir regras e normas de funcionamento. 

─ Desenvolver, definir e aplicar instrumentos de apoio necessários ao 

funcionamento.  

─ Aplicar instrumentos de gestão.  

─ Verificar quais os custos das valências. 

7. Saberes-fazer Técnicos: 

─ Verificar quais as necessidades em termos de recursos humanos e definir os 

perfis profissionais a recrutar. Avaliar o desempenho dos recursos humanos, de 

modo a detectar necessidades de formação. 

─ Definir em conjunto com a administração, o plano de formação, ou formações 

esporádicas que os recursos humanos necessitem de frequentar. 

─ Acompanhar o processo de formação dos novos colaboradores no posto de 

trabalho. 

─ Analisar os currículos de candidatos e seleccionar os melhores candidatos de 

acordo com o perfil profissional definido.  

─ Sensibilizar os recursos humanos para as problemáticas dos clientes/utilizadores.  

─ Preparar a integração dos recursos humanos nas equipas de trabalho.  

─ Programar e preparar o trabalho, em conjunto com a equipa técnica. 



─ Identificar, em conjunto com as chefias, as necessidades da entidade em termos 

de equipamentos e outros materiais necessários à prestação do serviço e promover 

a sua aquisição. 

─ Receber e analisar propostas de implementação de novos serviços e compra de 

novos equipamentos e materiais de apoio à prestação do serviço, inovadores e que 

facilitem a prestação do serviço e também proporcionem melhores condições aos 

clientes/utilizadores. 

─ Identificar as necessidades dos clientes/utilizadores, em conjunto com as famílias 

e socorrendo-se de relatórios técnicos (médicos, da segurança social, etc.), e definir 

o tipo de serviço. 

─ Fornecer informações e explicações sobre os direitos do utente e sobre o modo 

de organização da entidade.  

─ Realizar o estudo para a determinação da comparticipação do utente/família 

(mensalidade e informação sobre a possibilidade de requerer subsídios da 

segurança social). 

─ Realizar e actualizar as tabelas de comparticipação para as diferentes valências 

de acordo com os critérios indicativos da segurança social. 

─ Analisar e sintetizar informações científicas e técnicas com vista ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e técnicas de acção social. 

─ Seleccionar, organizar, sistematizar e manter actualizada informação relativa às 

actividades desenvolvidas.  

─ Fiscalizar e verificar se a legislação, as normas e os regulamentos da entidade 

estão a ser cumpridos.  

─ Avaliar a qualidade dos serviços prestados, constituindo mecanismos internos de 

avaliação da satisfação dos clientes/utilizadores ou articulando-se com entidades 

externas para a prestação desses serviços.  

─ Acompanhar o funcionamento das várias valências verificando a satisfação dos 

clientes /utilizadores.  

─ Analisar os problemas identificados e encontrar possíveis soluções para os 

resolver. 

─ Avaliar as resultados alcançados com a intervenção, utilizando técnicas e 

instrumentos de avaliação disponíveis.  



─ Ler e interpretar relatórios sociais e psicológicos e de saúde dos 

clientes/utilizadores, verificando os principais problemas.  

─ Assegurar a qualidade do desempenho dos outros profissionais membros da 

equipa de intervenção social.  

─ Reunir regularmente com as equipas técnicas e as chefias intermédias e com o 

pessoal sob a sua coordenação directa, de modo a verificar se existem problemas e 

dificuldades e quais as formas de os solucionar. 

─ Analisar e sintetizar informações científicas e técnicas com vista ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e técnicas de acção social.  

─ Seleccionar, organizar, sistematizar e manter actualizada informação relativa às 

actividades desenvolvidas. 

8. Saberes-fazer sociais e relacionais: 

─ Trabalhar em equipa. 

─ Liderar e gerir equipas. 

─ Adaptar-se às diferenças inter-individuais, situacionais e socioculturais. 

─ Comunicar de forma clara, precisa, persuasiva e assertiva. 

─ Negociar com diferentes interlocutores. 

─ Estabelecer relações interpessoais empáticas. 

─ Demonstrar autonomia e criatividade na resolução das situações. 

─ Agir com iniciativa na execução das suas actividades. 

─ Gerir conflitos. 

─ Agir e fazer agir em conformidade com as normas e procedimentos de higiene e 

segurança no trabalho. 

─ Estabelecer e participar em redes sociais. 

9. Saberes  

a. Conhecimentos profundos… 

─ de políticas e teorias da intervenção social. 

─ sobre os instrumentos políticos de intervenção social (programas de apoio, 

mecanismos de financiamento, funcionamento da segurança social, políticas da 

família, da saúde, de habitação, do idoso, direito dos menores,..). 

─ administração de instituições de acção social, nomeadamente de gestão no 

sector não lucrativo.  



─ de gestão social. 

─ de economia social.  

─ de gestão de recursos humanos. 

─ sobre regras e requisitos de funcionamento das diferentes valências. 

b. Conhecimentos fundamentais… 

─ de ciências de educação. 

─ de gerontologia. 

─ de sociologia. 

─ de sociologia das organizações. 

─ sobre modalidades e metodologias de integração profissional. 

─ de psicologia. 

─ de reabilitação. 

─ sobre os conteúdos funcionais das diferentes profissões. 

─ sobre práticas de qualidade associadas aos serviços sociais. 

─ sobre técnicas de qualidade total. 

c. Conhecimentos básicos…: 

─ de contabilidade geral e analítica. 

─ de gestão financeira e patrimonial. 

─ de higiene e segurança no trabalho. 

─ de direito administrativo e do trabalho. 

─ de informática. 

10. Actividades: 

─ Colabora na definição da política estratégica e institucional através da 

concepção de instrumentos de gestão e de orientação de recursos humanos. 

─ Colabora na definição da política financeira da entidade e gere e administra a 

área financeira, administrativa e de prestação de serviço e relação com os 

clientes/utilizadores. 

─ Planeia as actividades com base em diagnósticos (do mercado, da concorrência, 

das preferências) e na análise das políticas de intervenção social definidas. 

─ Define o tipo de serviço a oferecer e o seu modo de prestação, tendo em conta os 

públicos-alvo. 



─ Cria condições para a complementaridade de respostas sociais numa óptica de 

resposta às diversas necessidades sociais dos clientes/utilizadores, nomeadamente 

dispondo de serviços na área da saúde, educação e outros, ou articulando-se com os 

prestadores desses serviços assegurando o acesso dos seus clientes/utilizadores aos 

mesmos. 

─ Concebe projectos de intervenção e promove o seu financiamento candidatando-os a 

diversos programas de financiamento.  

─ Determina e divulga o número de vagas existentes tendo em conta os requisitos de 

funcionamento em termos da relação número de clientes/utilizadores/condições físicas 

do estabelecimento e número de clientes/utilizadores/recursos humanos e define 

critérios de distribuição das vagas existentes pelos diversos tipos de populações 

clientes/utilizadores do serviço (ex. vagas para procuras salváveis e não salváveis). 

─ Estuda e define normas gerais e regras de actuação dos estabelecimentos e serviços 

de apoio social bem como adequa as normas e requisitos de qualidade às normas 

definidas na ISO 9001:2000. 

─ Gere os recursos humanos, definindo as suas necessidades de formação, potenciando 

e promovendo o seu desenvolvimento.  

─ Efectua a selecção e o recrutamento dos recursos humanos. 

─ Organiza o trabalho, constitui equipas, e distribui tarefas delegando 

responsabilidades. 

─ Contacta e estabelece relações de cooperação e parceria com outras entidades 

congéneres e com serviços públicos, nomeadamente da segurança social, com vista ao 

estabelecimento de actividades e práticas comuns de actuação, bem como ao 

desenvolvimento de projectos específicos. 

─ Assegura o cumprimento das regras, e promove a cultura e política da entidade.  

─ Assegura e controla a qualidade dos serviços. 

─ Coordena e programa as actividades de avaliação dos serviços e de satisfação dos 

clientes/utilizadores, com vista a melhorar a prestação do serviço. 

─ Atende os clientes/utilizadores e os familiares, ajudando-os na resolução dos 

problemas sociais.  

─ Analisa a situação do cliente/utilizador, informando-o e encaminhando-o para as 

várias respostas sociais disponíveis.  



─ Atende os clientes em caso de reclamação. 

─ Cria uma atmosfera de confiança entre prestadores de serviço e clientes/utilizadores, 

assegurando o conforto e o suprimento das necessidades das populações abrangidas 

pelo serviço.  

─ Gere e coordena as diferentes valências/serviços oferecidos pela entidade. 

─ Coordena a concepção e o desenvolvimento de projectos de intervenção e assegura o 

seu financiamento.  

─ Estuda e analisa os problemas sociais relacionados com os serviços oferecidos pela 

entidade.  

─ Elabora estudos com vista ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos e 

técnicas de acção social.  

─ Elabora o plano e o relatório anual de actividades. 
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