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Resumo  

O conceito de sustentabilidade é hoje transversal a qualquer atividade organizacional, 

quer seja de caracter empresarial, quer seja do âmbito da economia social, no caso em 

análise, das IPSS. Estas são empresas sociais que oferecem serviços de proximidade.  

O presente trabalho visa demonstrar o quão importante pode ser o conhecimento na 

sustentabilidade deste tipo de organizações e pretende responder à questão: Como a 

criação do conhecimento contribui ou ajuda à gestão sustentável de uma IPSS?  

Para o efeito recorreu-se ao estudo da criação de conhecimento nas organizações, 

conducente à qualificação dos seus recursos humanos. A metodologia de investigação 

adotada, de cariz quali-quantitativa, baseou-se numa extensa e criteriosa revisão da 

literatura e na consulta de documentos. Numa análise aos resultados obtidos, verificou-

se que a sustentabilidade de uma IPSS não estará no recurso sistemático à 

subsidiodependência do Estado, mas na gestão baseada na criação, uso, partilha e 

transferência de conhecimento. 

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade, valências, conhecimento, gestão 

 

 

Abstract 

 

The concept of sustainability is now transversal to any organizational activity, whether 

it is within the scope of business or within the scope of the social economy, and in this 

case, the IPSS. These are social companies that offer proximity services. 

This paper aims to demonstrate how important knowledge can be in the sustainability of 

this type of organizations and aims to answer the question: How does knowledge 

creation contribute or help to the sustainable management of an IPSS? 

For this purpose, the study of knowledge creation in organizations was conducted, 

leading to the qualification of its human resources. The research methodology adopted, 

of a qualitative and quantitative nature, was based on an extensive and careful review of 

the literature and consultation of documents. In an analysis of the results obtained, it 

was found that the sustainability of an IPSS will not be in the systematic recourse to the 

State's dependence on subsidies, but in management based on the creation, use, sharing 

and transfer of knowledge. 

 

Keywords: Sustainability, skills, knowledge, management 
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Capítulo 1.  Introdução 

 

Desde os primórdios da Humanidade que o Homem, através de uma evolução 

diferenciada dos demais hominídeos, conseguiu uma superioridade que lhe permitiu 

dominar todo o mundo animal. Esta superioridade advém-lhe não da força ou 

compleição física, mas do conhecimento que foi adquirindo ao longo do tempo, através 

de uma evolução lenta, mas inexorável. Tendo o seu início na fase erectus e habilis, esta 

evolução durou muitos milhões de anos até à fase sapiens, que marcaria o chamado 

início da civilização. O fabrico de ferramentas e utensílios permitiu ao homem a 

produção e recoleção de alimentos e abrigos necessários à sua subsistência, bem como o 

fabrico de armas com que acabou por dominar os outros animais. Drucker (1993) refere: 

“o saber demonstra-se a si mesmo na ação, é informação eficaz, dirigida para 

resultados, os quais são externos ao indivíduo, estão na sociedade e na economia ou na 

evolução do próprio saber” (p. 52). 

O caminho percorrido até à atualidade foi longo e tortuoso, com imensas guerras 

que, paradoxalmente, contribuíram fortemente para o avanço científico e tecnológico, 

com especial destaque para todo o século XX e início do século XXI. O fenómeno da 

globalização, contrariamente à crença de que se trata de um fenómeno recente, teve o 

seu início quando povos começaram a fazer expedições intercontinentais, que ocorreram 

desde o primeiro milénio da nossa era, com Átila e mais tarde Gengis Kan, as mais 

significativas, entre outras de menor amplitude e impacto. Segundo alguns autores, 

como Braudel (1989), o fenómeno dos descobrimentos portugueses e espanhóis, teve 

um impacto global com novas descobertas e sobretudo com as desmistificações 

entretanto “fabricadas” por muitos sábios da época, suplantados na realidade por muitos 

tripulantes analfabetos que viajavam nas caravelas. Era a vitória da verdade factual 

sobre a afirmação do postulado, “arma dos donos da verdade” que, durante séculos 

condicionaram o pensamento livre e condenaram à fogueira da Inquisição muitos 

daqueles que contribuíram para a efetiva criação de conhecimento e desenvolvimento 

humano.  

O trabalho em análise tenta dar resposta à pergunta sobre a importância da 

criação do conhecimento na sustentabilidade das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS). Para Drucker (1994) o conhecimento se combinado com as 

http://www.dgz.org.br/jun08/Art_02.htm#R1
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novas tecnologias, assim como o talento dos trabalhadores envolvidos nos processos, 

pode impulsionar e adicionar valor aos produtos e aos serviços. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), a operacionalização da teoria de criação do 

conhecimento organizacional resulta na melhoria do desempenho das pessoas e das 

organizações, bem como na criação de valor, fator fundamental para alcançar a 

vantagem competitiva e o consequente crescimento e sustentação. 

A sobrevivência das organizações terá sempre como base a cultura do 

conhecimento e das suas “ramificações” das quais avulta a formação, fundamental para 

a manutenção e uso e atualização do saber, sem o qual passarão por turbulências e 

incertezas que podem ditar o seu colapso. 

A “turbulência”, tal como vista pelo antigo Presidente da FED (Reserva Federal 

dos Estados Unidos da América), como referida por Greenspan (2007), dos tempos de 

hoje torna-nos mais exigentes quanto à cultura de formação inscrita nas lógicas 

organizacionais e de trabalho e nos comportamentos dos trabalhadores, assumindo 

particular importância atualmente, quando se considera o perfil dominante da mão-de-

obra e as exigências de uma atuação profissional decorrente da complexidade de 

soluções e serviços prestados. Ora, esta turbulência afeta, com maior incidência, as 

organizações que descuram a aprendizagem, quer das pessoas quer da própria 

organização. 

No contexto atual, o objetivo que prevalece na gestão de recursos humanos é o 

de conseguir alinhar as pessoas com as políticas e objetivos da organização, este 

processo apresenta cinco passos: (i) estabelecer uma visão e missão estratégica; (ii) 

definir os objetivos; (iii) moldar a estratégia para atingir os objetivos; (iv) implementar 

e executar a estratégia e; (v) monitorizar, avaliar e tomar medidas corretivas (Serra, 

Ferreira, Torres, & Torres, 2010). 

Tratando-se do estudo de uma organização do chamado Terceiro Setor, poderão 

algumas pessoas pensar que, “se as coisas correrem mal, o Estado paga!”. Contudo, as 

coisas não se passam assim e a prova disso são as numerosas falências/encerramento de 

IPSS em Portugal. É pois com base neste lastro histórico de criação de conhecimento 

que, para o bem e para o mal, se debatem todas as organizações de todos os tipos nos 

conturbados tempos que correm, no caso concreto e com especial acuidade das IPSS e 

da sua sustentabilidade, no mar de incertezas que vão enfrentar num país com as 

características e fragilidades do Portugal de hoje.  
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1.1 Relevância do tema 

 

Temos hoje em Portugal uma realidade que não augura nada de bom num futuro 

mais ou menos próximo. Com efeito e segundo estudo publicado no mês de Outubro de 

2018 pela revista francesa “Lancet”, Portugal é já o 5º país com maior esperança média 

de vida do mundo. Este facto, aliado ao baixo rendimento da generalidade dos 

portugueses resulta num grande problema geracional, já que a tendência tenderá a 

agravar-se se somarmos a grave questão da natalidade e consequentemente do saldo 

demográfico. 

Por outro lado, a instabilidade económica que nos últimos anos tem pautado a 

vida das famílias, tem originado alguma incerteza na vida das instituições que, tendo 

que cumprir determinados rácios em algumas áreas da atividade e em especial em 

matéria de recursos humanos, se veem envolvidas em situação de grande dificuldade. 

Neste contexto, a vida das IPSS não se augura nada fácil, se se mantiverem no 

futuro os pressupostos atrás referidos, já que, como qualquer organização, quer seja uma 

organização de carácter social, como uma IPSS, quer seja uma empresa de mercado, 

“deve e haver”. 

É do conhecimento público que grande parte da população portuguesa não 

usufrui de rendimentos que lhe permita fase final da vida “ir para um lar”. Do mesmo 

modo se aplica a outras valências e é com esta realidade que as instituições se têm que 

debater no futuro. Este quadro, possível no futuro, constitui um duro desafio aos 

dirigentes do setor social que devem encontrar modelos de governance para fazer face 

não só ao difícil cenário presente, como ainda a uma previsível detioração da situação, 

decorrente da emergência de opções políticas e económicas ultraliberais em países, cuja 

proximidade com o bloco económico em que o nosso país se insere, pode trazer 

complicações ao sistema de apoios com que o terceiro setor conta para a manutenção 

deste precário equilíbrio. 

Por outro lado e segundo algumas opiniões abalizadas, o futuro passará, não pelo 

internamento dos idosos em instituições, mas sim pelo apoio domiciliário (Morão, 

2014) e não passará pela construção de mais equipamentos, por razões que se prendem 

com o envelhecimento da população e ainda pela crescente dificuldade para a obtenção 

de meios financeiros para a sua construção e manutenção. 
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Outra opinião, Morão (2014) afina pelo mesmo diapasão de que o apoio 

domiciliário é o ideal, salientando ainda que já se sente algum excesso de construção de 

instalações para IPSS. 

As organizações de índole social, contrariamente a muitas opiniões, de que o 

Estado deve constituir a “rede de suporte”, existem outros autores que defendem o 

primado da competitividade sobre aquele fatalismo conformista, tal como refere Matos 

(2012, citado em Cardoso, 2017), onde o capital humano é visto como condição 

essencial para o posicionamento estratégico de uma organização em termos de 

sustentabilidade e vantagem competitiva. 

Maia (2009) refere ainda que a sustentabilidade das IPSS obriga a uma gestão, 

estratégica e operacional, eficiente e participada de todos os recursos disponíveis, 

fazendo valer a sua identidade, num quadro de valores, sem perderem a autonomia. 

Apesar do “peso” que uma boa gestão pode ter na sustentabilidade financeira 

deste tipo de organizações, a percentagem das comparticipações da Segurança Social, 

por via de acordos de cooperação, fica bastante aquém do custo real das respostas 

sociais, pois, em média, cobrem cerca de 42% do custo real das respostas sociais o que 

obriga as instituições a encontrar fontes alternativas de financiamento, visto que é 

impensável que os utentes/clientes/famílias possam assumir os restantes 58% dos custos 

(Maia, 2009). 

 

1.2 Problema de Investigação 

 

O Terceiro Setor que se afirmou na segunda metade do século XX, depara-se um 

pouco por todo o mundo, com dificuldades crescentes, fruto de alterações várias, quer 

do foro económico-financeiro, quer da longevidade humana e da inversão das taxas de 

natalidade e mortalidade. 

Segundo Azevedo e colaboradores (2010), defende-se que: 

uma regra fundamental de gestão estabelece que 80% dos problemas estão em 

20% das causas. “Este princípio aplicado ao financiamento das IPSS parece, por 

isso, ter o problema bem identificado. Os serviços – única área de 

financiamento com potencial de crescimento significativo no setor social – são 

o grande desafio de sustentabilidade para as IPSS”. Os 20% de “causas” do 

sucesso ou insucesso do financiamento do Terceiro Setor estão pois no setor dos 
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serviços e nas mais-valias criadas junto daqueles que podem pagá-los, ajudando 

a resolver 80% dos problemas de sustentabilidade das instituições. (p. 287) 

 

Para uma IPSS o desafio já não passa apenas pelo lobby obtido através da mais 

tradicional das comunicações paroquiais. Nem tão pouco passa pelo estrito 

cumprimento de requisitos legais e formais que sustentem o financiamento público. 

Azevedo e colaboradores (2010), defendem que: 

A insuficiência destas duas fontes que juntas não chegarão aos 50% dos 

recursos e cujo potencial de crescimento está esgotado, leva a que seja cada vez 

mais importante olharmos para os serviços de uma IPSS como uma fonte ainda 

não esgotada de financiamento e sustentabilidade. (p. 287) 

 

Alguns autores como McCandless e Ridder (2010), através de vários estudos 

desenvolvidos revelam que os empregados do setor não lucrativo parecem ter uma forte 

orientação não monetária e um forte compromisso com a missão da instituição e que a 

missão da instituição é, por si só, um fator motivacional para os trabalhadores, 

funcionando como um excelente elemento de atração de mão de obra capaz e motivada. 

Reforçam, no entanto, que tendo as pessoas objetivos e necessidades próprias, é 

importante haver um alinhamento entre os objetivos organizacionais e os objetivos de 

cada trabalhador, concluindo que trabalhadores altamente motivados são um dos 

principais pontos fortes deste tipo de organização e constituem um importante ponto de 

partida para o desenvolvimento das suas estratégias. No entanto, entra-se em 

contradição quando as instituições pretendem recursos humanos de qualidade e 

motivados com os salários que lhes pagam, mas que, paradoxalmente, lhe “dão” alguma 

sustentabilidade. 

Tendo em conta os autores citados, o gestor tem aqui uma grande 

responsabilidade e, simultaneamente, uma ação de grande importância na área da 

motivação pessoal, dando mostras explícitas na significação do trabalho desenvolvido 

por cada um, através da retribuição possível (insuficiente) por mostras de 

reconhecimento e agradecimento sistemático que podem ainda ser traduzidas em 

formação qualificante ministrada aos funcionários. 
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Diante deste contexto, esta dissertação procura responder à seguinte pergunta 

central da investigação: Como a criação do conhecimento pode ajudar à gestão 

sustentável de uma IPSS? 

 

1.3 Objetivos 

 

Para responder à pergunta central desta investigação torna-se necessário começar 

por definir os objetivos geral e específicos deste trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Com base nesta questão ou problema de investigação a presente dissertação tem 

como objetivo geral: Verificar se a criação de conhecimento contribui ou ajuda para a 

sustentabilidade de uma IPSS.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Em face do objetivo geral definido, esta dissertação tem como objetivos 

específicos os seguintes: 

i. Determinar como a criação de conhecimento ajuda na gestão de uma IPSS; 

ii. Determinar como a gestão sustentável ajuda na gestão de uma IPSS; 

iii. Determinar como a qualificação/formação de recursos humanos ajuda na 

gestão de uma IPSS. 

iv. Verificar como estes temas, no seu conjunto contribuem para a 

sustentabilidade de uma IPSS. 

 

1.4 Métodos da investigação 

 

 Em termos de metodologia de investigação recorreu-se na presente dissertação, à 

abordagem proposta por Quivy e Campenhoudt (1998) que, por ter um alcance geral, é 

suscetível de ser aplicada a todo o tipo de trabalho científico realizado em ciências 

sociais e que apresenta o procedimento científico, em três atos e sete etapas. 
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O primeiro ato diz respeito à rutura. Em ciências sociais todos os indivíduos 

apresentam um “saber” pré-concebido, teórico e subjetivo, mas que normalmente 

comporta armadilhas, já que, na maioria esmagadora das vezes, não passam de ilusões e 

preconceitos (Quivy, & Campenhoudt, 1998). 

A rutura é por isso importante, já que consiste precisamente em romper com os 

preconceitos e as falsas evidências que somente nos dão a ilusão de compreender as 

coisas (Quivy, & Campenhoudt, 1998). 

O segundo ato tem a ver com a construção. O investigador cria uma 

representação teórica prévia, de acordo com a sua própria convicção de estar na base do 

fenómeno. Com base neste quadro teórico de referência é possível criar um plano de 

investigação, definir as operações a executar e prever os resultados esperados no final 

da observação. Sem esta construção teórica não é possível haver experimentação válida. 

Este ato assenta em trabalho racional, fundamentado na lógica, e numa ‘bagagem 

conceptual’ validamente constituída (Quivy, & Campenhoudt, 1998). 

O terceiro ato, a verificação, consiste em fundamentar a experimentação, 

dotando-a de estatuto científico (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

 

1.4.1 As sete etapas do procedimento  

 

Os três atos do procedimento científico são interdependentes e constituem-se 

mutuamente, o que lhes dá consistência científica na sua permanente interação. 

As etapas do procedimento científico, segundo Quivy e Campenhoudt (1998), 

são as mostradas na Figura. 

A pergunta de partida para a investigação é definida com base em critérios de 

precisão (serem inequívocos), de exequibilidade (terem o tempo e os meios disponíveis 

necessários para a investigação) e de pertinência (ter relevância). 

A fase de exploração com a finalidade de dar resposta aos objetivos geral e 

específicos desta investigação foi efetuada através de uma extensa e criteriosa revisão 

bibliográfica sobre o tema da dissertação, tendo sido consultados livros, capítulos de 

livros, artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutoramento. Foram 

igualmente, consultados diversos sítios da internet que deram corpo à sua 

problematização e que permitiu a tomada de consciência de aspetos do problema que 

não eram percetíveis à partida. 
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Figura 1. As etapas do procedimento. 

Fonte: Quivy e Campenhoudt (1998). 

 

Definido o modelo de análise, passou-se à observação, através do modelo de 

referência (benchmark), sendo os dados apurados analisados em sede de “análise de 

informações”, na qual foi possível extrair algumas conclusões do estudo que intentou 

perceber a influência que o processo da criação de conhecimento e de qualificação de 

recursos humanos têm na sustentabilidade do tipo da organização em estudo (IPSS). 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação é constituída por cinco capítulos que se desenvolvem em 

torno da problemática da criação de conhecimento e sustentabilidade de uma 

organização do Terceiro Setor, como uma IPSS. 

No presente capítulo é feita referência à relevância do tema, ao problema da 

investigação, ao objetivo geral e aos objetivos específicos da investigação, assim como 

a metodologia de investigação utilizada. 

No capítulo dois desenvolve-se a revisão de literatura, onde se apresenta a 

fundamentação teórica da investigação. Na primeira parte deste capítulo, aborda-se o 

tema conhecimento, nas suas várias vertentes. Depois aborda-se a qualificação dos 
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recursos humanos, a formação e ainda as carreiras. É feita uma descrição do que é o 

Terceiro Setor, o que compreende e o seu âmbito de atividade. Depois são abordados 

dados objetivos relativos à sustentabilidade e por fim é colocada a questão do que é uma 

IPSS e o seu enquadramento legal. 

No capítulo três expõem-se os aspetos metodológicos que foram considerados 

para a realização deste estudo nas suas várias vertentes e ainda a caraterização de uma 

organização da área social, concretamente uma IPSS. 

No capítulo quatro expõe-se o caso de estudo, uma IPSS, com uma exaustiva 

descrição, dinâmicas, objetivos, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. 

São ainda confrontados os pressupostos teóricos com a realidade da IPSS em estudo, 

vincadas as suas diferenças e consequentes propostas de melhoria. A análise SWOT 

consubstancia a visão dos seus responsáveis. 

No capítulo cinco apresentam-se as conclusões finais desta investigação, bem 

como as suas limitações e recomendações para novos estudos relacionados com o tema 

investigado. 
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Capítulo 2.  Fundamentação Teórica     

 

Neste capítulo são apresentadas as referências teóricas dos conceitos de 

Conhecimento, Qualificação de Recursos Humanos, Terceiro Setor e Sustentabilidade. 

Assim, o primeiro subcapítulo será dedicado aos conceitos contidos em 

Conhecimento, nomeadamente aos vários tipos (tácito, explícito, cultural), bem como 

aos processos (criação, partilha, transferência, uso e gestão), o segundo ao conceito de 

Formação, Carreiras e Qualificações e Lideranças, o terceiro ao Terceiro Setor e o 

quarto à Sustentabilidade. 

 

2.1. Conhecimento 

 

Neste subcapítulo serão apresentadas as referências teóricas do Conhecimento, 

sendo ainda analisada a sua influência no desenvolvimento humano e suas implicações 

no desenvolvimento social e organizacional. 

 

2.1.1. O que é o conhecimento 

 

O conhecimento é resultante da atividade humana de agregação de dados, de 

âmbito social e físico, que colocados num determinado contexto, adquirem significado e 

valor (informação). O conhecimento resulta da acumulação de informação relevante e 

estruturada, capaz de produzir uma ação, parcialmente baseada na experiência. A 

transformação dos dados em informação e depois em conhecimento, requer um esforço 

cognitivo, resultante da perspetiva da estrutura e na dotação de um significado e ainda 

de um valor (Choo, 1998, citado por Thomaz, 2005). 

Bhatt (2001, citado por Guiomar, 2014, p. 40), define o conhecimento como 

“uma combinação organizada de dados, assimilado através de um conjunto de regras, 

procedimentos e operações aprendidas através da experiência e prática. Ou seja, o 

conhecimento é uma combinação organizada de ideias, regras, procedimentos e 

informação”. 

Como exemplo, veja-se um relatório de trimestral referente ao desempenho 

económico de uma organização. Os números nele contidos são dados. A administração 
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analisa o documento, reconhece o nome e a natureza de determinado produto, observa 

que, por exemplo, as vendas de determinado produto estão abaixo do normal, 

denunciando uma tendência de crise. Os dados tornaram-se em informação. A 

administração reflete sobre o problema, com informação adicional (estudo de mercado) 

e julgamento pessoal, e chega à conclusão de que o mesmo já não é atrativo para o 

público consumidor. Esta dedução por raciocínio e reflexão é conhecimento (Choo, 

1998). 

A Figura seguinte mostra a pirâmide do Conhecimento, em que explicita a forma 

como os dados, informação e conhecimento são transformados. 

 

  

Figura 2. Pirâmide do conhecimento. 

Fonte: revtur.org 

 

O conhecimento, segundo Choo (1998), divide-se em tácito, explícito e cultural. 

 

2.1.2. Conhecimento tácito                                    

 

A expressão ‘conhecimento tácito’ terá sido introduzida na década de 1950 por 

Michael Polanyi (1966), para ocorrências em que processos cognitivos ou 

comportamentais são orientados por operações conscientes inacessíveis (inconsciente 

cognitivo). Caracteriza-se por ser um conhecimento, de forma não numérica e não 

linguística, desenvolvido através da ação, experiência, valores, ideias e emoções 

individuais e de caracter direto, pragmático e contextual, subconsciente, logo de difícil 

articulação e partilhado através de ações interativas de conversação e troca de 

experiências (Smith, 2000).  
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Figura 3. Iceberg do conhecimento. 

Fonte:  topicosintegradores.blogspot.com 

 

Este tipo de conhecimento não é facilmente visível e explicável, sendo, pelo 

contrário, altamente pessoal e difícil de formalizar, comunicar e compartilhar. As 

intuições e os palpites subjetivos estão sob a rubrica do conhecimento tácito que está 

profundamente enraizado nas ações e na experiência corporal do indivíduo, assim como 

nos ideais, valores ou emoções que ele incorpora. É o conhecimento pessoal usado para 

a execução de trabalho nas organizações, sendo de difícil codificação, descrição ou 

produção de regras ou receitas, porquanto é experimental e contextualizado. Apesar de 

ser de difícil articulação, o conhecimento tácito pode ser, e regularmente é, transferido e 

partilhado, podendo ser aprendido através da observação e da imitação, por exemplo 

quando empregados novos são colocados em formação em contexto de trabalho (on the 

job) (Choo, 1998). 

O conhecimento tácito é, segundo Nonaka e Takeuchi (1995), vital para as 

organizações, porquanto funciona como uma importante fonte de conhecimento, 

nomeadamente ao nível de inovações e descobertas e resultante da criatividade dos 

indivíduos que aplicam as suas introspeções e intuições tácitas para enfrentar novos 

problemas e desafios. Este “saber” é perdido quando os membros da organização a 

abandonam. 

Para Schon (1983), o conhecimento tácito pode ser partilhado, embora não 

completamente expresso em palavras ou símbolos, mas através do uso de analogias, 

metáforas ou modelos de partilha. 
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Existem, no entanto, barreiras à partilha do conhecimento tácito, assim definidas 

por Leonard-Barton e Sensiper (1998):  

(i)  Penalidades nas falhas, desencorajando a experimentação;  

(ii) Desigualdade de status entre os participantes, é um forte inibidor na partilha do 

conhecimento tácito, quando avivado por diferentes estruturas para avaliar a 

informação;  

(iii) Hierarquias, quando assumem implicitamente que a sabedoria está nas pessoas com 

os mais “impressionantes” títulos organizacionais; 

(iv) Dificuldade em expressar experiências da vida emocional, face a desacordos 

intelectuais. 

 

2.1.3. Conhecimento explícito 

 

O conhecimento explícito pode ser expresso em palavras, números ou sons e 

compartilhado na forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, fitas de áudio, 

especificações de produto ou manuais. Pode ser rapidamente transmitido aos indivíduos, 

formal ou sistematicamente (Choo, 1998). 

O conhecimento explícito é um resultado de experiência direta, que pode ser 

formalmente articulado ou codificado, por meio de um conjunto homogeneizado de 

símbolos e, deste modo, comunicado e publicitado. Este conhecimento pode ser baseado 

em: (i) objetos, sendo apresentado por uma sequência de símbolos (fórmulas, palavras, 

números) que o representam ou codificam ou traduzido em entidades físicas 

(equipamento, substâncias, modelos); (ii) regras, sendo representado na codificação em 

regras, rotinas ou procedimentos de operação (normalmente representado em normas e 

fundamentado no conhecimento operacional das organizações “como fazer as coisas”) 

(Choo, 1998). 

Embora todas as organizações operem com procedimentos padrão, decorrentes 

de processos de certificação, existe sempre alguma diferenciação na sua aplicação, já 

que o seu reportório de rotinas é sempre condicionado pela sua experiência e pelo 

ambiente específico em que opera (Choo, 1998). 

Sullivan (2000), aborda o caso dos recursos intelectuais de uma organização que 

são um conhecimento explícito e definido como “codificado, tangível ou com 

descrições físicas de conhecimento específico para o qual a organização pode solicitar 
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os seus direitos de posse” (p. 23). São exemplos: planos, projetos, desenhos ou software 

informático. O conhecimento explícito codificado e devidamente consolidado é um 

património valioso para a organização, porque pressupõe um portefólio de competências 

que a enriquece e a torna competitiva e sustentável. Facilita, porque concentrada, a 

comunicação e serve para codificar a aprendizagem anterior em regras, usadas para a 

otimização organizacional conducente a uma gestão competente e racional. 

Independentemente da permanência dos seus criadores, uma vez codificado, este 

conhecimento não mais sairá da organização. 

 

2.1.4. Conhecimento cultural 

 

O conhecimento cultural nas organizações consiste num conjunto de opiniões, 

normas e valores que, conjugadas, dão forma à estrutura e que é usada pelos seus 

membros para perceber, explicar, avaliar e construir a realidade, com base na 

experiência, observação e reflexão sobre a organização e o seu ambiente. 

Segundo Choo (1998): 

uma organização desenvolve um conjunto de suposições e opiniões partilhadas 

para descrever e explicar a realidade, designadamente sobre a natureza do seu 

negócio principal, as suas potencialidades, mercados e concorrentes, para 

formar os critérios e expetativas necessárias para atribuir valor e significado a 

novas ideias ou informações e, assim, poder julgar e selecionar as melhores 

alternativas e ideias. (pp. 112-113) 

 

Do mesmo modo, as normas e os valores dão forma à estrutura de “criação de 

sentido” (sensemaking), na qual os membros organizacionais vão conhecer a relevância 

da nova informação. Leonard-Barton (1995) refere que estas organizações “determinam 

que tipo de conhecimento será procurado e cultivado, que tipo de atividade de 

construção será tolerado e encorajado” (p. 19). É a chamada “cultura da empresa”. 

 

Vistos os tipos de conhecimento passa-se à criação do conhecimento. 
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2.1.5. Criação de Conhecimento 

 

O conhecimento é hoje a maior riqueza que um país ou organização pode 

possuir. Esta é uma constatação ancorada na realidade presente. Mais que recursos 

naturais, é o conhecimento que define quem tem ou não tem poder no mundo atual 

(Porter, 2007). 

Numa escala mais específica, segundo Teixeira (2013), prevê-se hoje que os 

grupos sociais que vão liderar a nova sociedade sejam os trabalhadores do 

conhecimento, executivos que sabem como aplicar o conhecimento na produção, tal 

como os capitalistas sabiam investir o seu dinheiro. 

 

O mesmo autor considera, em termos organizacionais, cinco formas de gerar 

conhecimento: (i) Aquisição de conhecimento: pode ser adquirido ou alugado, por 

exemplo: consultor externo ou técnicos para determinado efeito; (ii) Afetação de 

recursos: separação de unidades de pesquisa e formação de equipas, grupos ou unidades 

de gestão com determinada finalidade; (iii) Fusão: unir em determinado projeto pessoas 

e equipas com origens diversas e diferentes perspetivas; (iv) Adaptação: “mudar ou 

morrer”; (v) Redes de conhecimento: o conhecimento pode também ter origem no 

funcionamento de redes informais de pessoas de uma organização que trocam 

informações de formas diversas (Teixeira, 2013). 

Takeuchi e Nonaka (2008) consideram que, “quanto mais turbulentos os tempos, 

quanto mais complexo o mundo, mais paradoxos existem e adiantavam que as empresas 

bem-sucedidas não estão apenas enfrentando o paradoxo, mas tirando vantagem dele” 

(p. 17). 

Por outras palavras, já Scott Fitzgerald considerava que o teste de uma 

inteligência diferenciada é a capacidade de manter duas ideias opostas em mente ao 

mesmo tempo e ainda manter a capacidade de funcionar, concluindo com a convicção 

de que se ter de viver com o paradoxo, aceitá-lo, enfrentá-lo, tirar partido dele e usá-lo, 

como forma de achar um melhor caminho. Pelo mesmo diapasão alinhava Schumpeter 

como alguém capaz de manter duas ideias opostas em mente simultaneamente. 

Postulava o “desequilíbrio dinâmico” como o único estado estável da economia e a 

“destruição criativa”, por parte dos inovadores, como a força impulsora da economia 

(Chiavenato, 2014). 
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2.1.6. Processo SECI 

 

Este modelo de criação de conhecimento, conhecido e reconhecido como 

modelo, espiral ou processo SECI (Socialização, Externalização, Combinação, 

Internalização), descreve como os conhecimentos tácito e explícito são amplificados em 

termos de qualidade e quantidade, assim como este passa do indivíduo para o grupo e 

depois para o nível organizacional (Takeuchi, & Nonaka, 2008).  

A criação do conhecimento, segundo Takeuchi e Nonaka (2008), tem o seu 

início com a socialização e passa através de quatro modos de conversão do 

conhecimento (Socialização, Externalização, Combinação, Internalização), formando 

uma espiral. O conhecimento é amplificado, passando pelos referidos quatro modos de 

conversão que são assim descritos e mostrados na Figura seguinte: 

1 – Socialização: Compartilhar e criar conhecimento tácito através de experiência 

direta. 

2 – Externalização: Articular conhecimento tácito através do diálogo e da reflexão. 

3 – Combinação: Sistematizar e aplicar o conhecimento explícito e a informação. 

4 – Internalização: Aprender e adquirir novo conhecimento tácito na prática. 

 

 

Figura 4. Processo SECI. 

Fonte: Takeuchi e Nonaka (2008). 

 

http://blog.newtonpaiva.br/pos/wp-content/uploads/2013/11/ED8-AD04_Figura-1.jpg
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Segundo estes autores, à medida que a espiral é amplificada passa para os níveis 

ontológicos, do indivíduo para o grupo e para a organização e concluem que cada modo 

do processo SECI envolve uma combinação diferente das entidades da criação do 

conhecimento, como segue: 1 – Socialização: indivíduo para indivíduo; 2 – 

Externalização: indivíduo para grupo; 3 – Combinação: grupo para organização; e 4 – 

Internalização: organização para indivíduo (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 

Por outro lado, os tipos de conhecimento são assim descritos: (i) Síntese de 

tácito/explícito: 1 – Socialização: de tácito para tácito; de indivíduo para indivíduo; 2 – 

Externalização: de indivíduo para explícito; de indivíduo para grupo; 3 – Combinação: 

de explícito para explícito; de grupo para organização; 4 – Internalização: de grupo para 

tácito; de organização para indivíduo; (ii) Síntese do indivíduo/organização: O 

conhecimento é criado apenas pelos indivíduos (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 

A criação do conhecimento organizacional é responsabilidade da organização, 

que deve promover as condições necessárias, a fim de facilitar as atividades do grupo e 

o aumento de qualificações ao nível individual (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 

São cinco as condições exigidas ao nível organizacional para promover a espiral 

do conhecimento, como segue: Intenção, Autonomia, Flutuação e Caos Criativo, 

Redundância e Requisito Variedade (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 

Na Intenção a espiral de conhecimento é impulsionada pela intenção 

organizacional que é definida como a aspiração da organização às suas metas. Sobre 

este assunto, Neisser em 1976 argumenta que a cognição como saber e entender, ocorre 

apenas no contexto da atividade feita com um propósito e, numa perspetiva da teoria 

organizacional, Weick em 1979 afirma que a interpretação da informação ambiental 

pela organização, tem um elemento de profecia de autopreenchimento, porque a 

organização tem um forte desejo de auto-atualizar no que deseja tornar-se (Takeuchi, & 

Nonaka, 2008). 

A segunda condição para a promoção da espiral de conhecimento – Autonomia –

promove que todos os membros de uma organização deveriam ter permissão para agir 

autonomamente até onde permitissem as circunstâncias, pois agindo de modo 

autónomo, podem ser introduzidas oportunidades inesperadas. A autonomia também 

aumenta a possibilidade de motivação dos indivíduos para a criação de novos 

conhecimentos. Do ponto de vista da criação de conhecimento, essa organização tem 



 

Conhecimento e gestão sustentável de uma IPSS 

 

António Carvalho Gonçalves / Dissertação de Mestrado em GRH 19 

mais probabilidades de manter uma maior flexibilidade na aquisição, interpretação e 

relacionamento da informação (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 

A Flutuação e o Caos Criativo são a terceira condição organizacional para a 

promoção da espiral de conhecimento e que estimula a interação entre a organização e o 

ambiente externo. Quando a flutuação é introduzida numa organização, os seus 

membros enfrentam uma decomposição de rotinas, hábitos ou estruturas cognitivas. 

Winograd e Flores (1986, p. 76) “enfatizam a importância de tais decomposições 

periódicas no desenvolvimento da perceção humana [, onde] a decomposição refere-se a 

uma interrupção do nosso estado habitual, confortável, de ser”. O caos é gerado quando 

a organização enfrenta uma verdadeira crise, como crises de mercado ou crescimento 

dos concorrentes. Também pode ser provocado intencionalmente pelos líderes, ao fazer 

sentir um sentimento de crise, com a intenção de espicaçar os membros da organização 

para objetivos mais ambiciosos. Esse caos intencional, denominado de “caos criativo”, 

aumenta a tensão dentro da organização e concentra a atenção dos membros da 

organização na definição do problema e na resolução da situação de crise, através da 

problematização constante e sistemática aos procedimentos estabelecidos. Sob o risco 

de as organizações caírem em estado vegetativo, o caos criativo só deve ser aplicado 

quando os membros da organização têm a capacidade de refletir sobre as suas ações. 

Sem reflexão a flutuação tende a levar ao ‘caos destrutivo’. A flutuação ajuda ainda a 

externalizar o conhecimento tácito (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 

A Redundância é a quarta condição que permite que a espiral de conhecimento 

ocorra na organização, pois a existência de informação vai muito para além das 

necessidades operacionais imediatas dos membros da organização. O compartilhar de 

informação redundante promove a partilha do conhecimento tácito, pois os indivíduos 

podem sentir o que os outros tentam articular, acelerando o processo de criação de 

conhecimento e permitindo, ainda, que os indivíduos invadam os limites/áreas 

funcionais uns dos outros e ofereçam novas informações a partir das diferentes 

perspetivas. As empresas japonesas, no geral, dividem a equipa de desenvolvimento de 

produtos em grupos concorrentes, de modo a que estes criem diferentes abordagens para 

o mesmo projeto, cujas vantagens e desvantagens são depois confrontadas. No entanto, 

a redundância provoca o aumento da quantidade de informação a ser processada, o que 

pode ser uma desvantagem organizacional (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 
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A quinta condição – Requisito Variedade – ajuda no avanço da espiral de 

conhecimento, pois é fundamental para os membros de uma organização abordarem os 

vários problemas de uma forma diferente, flexível e rápida. No entanto e com o objetivo 

de maximizar a variedade, todos os elementos integrantes da organização devem ter 

acesso ao mais amplo leque de informação relevante (Takeuchi, & Nonaka, 2008). 

 

2.1.7. Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento 

organizacional 

 

Depois da análise anterior aos quatro modos de criação de conhecimento, passa-

se às cinco condições de promoção de conhecimento organizacional, um modelo 

integrado de cinco fases de criação do conhecimento de Takeuchi e Nonaka (2008), 

composto por: (i) Compartilhamento do conhecimento tácito; (ii) Criação dos conceitos; 

(iii) Justificação dos conceitos; (iv) Construção de um arquétipo; e (v) Difusão 

interativa do conhecimento. 

 

 
Figura 5. Modelo de cinco fases do processo de criação do conhecimento organizacional. 

Fonte: Kao Corporation. 

 

O compartilhamento do conhecimento tácito corresponde de certo modo à 

socialização, se atentarmos no facto de o conhecimento “nato” dos indivíduos dever ser 

amplificado na organização. 
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A segunda fase, criação dos conceitos, dá-se quando o conhecimento tácito é 

compartilhado por uma ou várias equipas, é convertido para conhecimento explícito, 

criando um novo conceito, um processo que se assemelha à externalização e que tem de 

ser justificado, tendo a organização a incumbência de o validar ou não.  

Na terceira fase, justificação dos conceitos, este tem que ser justificado, cabendo 

à organização a decisão de o validar e continuar com o processo. 

Na quarta fase, construção de um arquétipo, se a organização entender que o 

conceito justificado merece continuar, é convertido num arquétipo, que em termos 

“concretos” na indústria, por exemplo, pode ser transformado em protótipo 

A última fase, difusão interativa do conhecimento, estende o conhecimento 

criado, primeiro numa perspetiva intra e depois ao nível dos stakeholders ou 

shareholders. Uma empresa criadora de conhecimento tem necessidade de 

interpenetração com o ambiente externo, já que para o ser não pode operar em sistema 

fechado. 

 

2.1.8. Partilha e transferência do conhecimento 

 

O conhecimento detido por um indivíduo é demasiado rico e importante para ser 

confinado a uma só mente, pelo que se torna imprescindível a sua partilha que resulta da 

interação social e que é a principal componente da gestão do conhecimento (King, 

2007; Lin, 2007; Wang, & Noe, 2010). 

Segundo Sajeva (2014), esta componente corresponde à transferência, 

disseminação e troca de conhecimentos, competências, experiências e informações 

valiosas entre colaboradores dentro de uma organização. 

O sucesso do processo de partilha de conhecimento depende essencialmente dos 

comportamentos dos colaboradores (Wiig, 1999; Bock et al., 2005). Assim, a partilha de 

conhecimento requer a disponibilidade, de um grupo ou de um indivíduo, para 

participar ativamente no processo e trabalhar em conjunto com os outros membros da 

organização, de forma a obter benefícios mútuos. (Syed-Ikhsan, & Rowland, 2004; 

King, 2007). 

A partilha do conhecimento envolve, sempre e no mínimo, duas partes: uma que 

transmite e outra que o recebe. (Davemport, & Prusak, 1998; Hendriks, 1999), podendo 

ser esquematizada como mostrado na Figura. 
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Partilha do Conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Partilha do conhecimento. 

 

O conhecimento partilhado pode ser tanto explícito como tácito. O explícito 

pode ser partilhado através da comunicação verbal e o tácito pode ser adquirido pelo 

destinatário por meio da socialização, observação e da aprendizagem. Muitos 

colaboradores oferecem resistência à partilha de conhecimento ou por falta de tempo, ou 

por não acreditarem no valor da partilha ou ainda por recearem perder a sua posição na 

organização resultante da posse desse conhecimento (Bartol, & Srivastava, 2002). 

Um ambiente favorável à partilha do conhecimento pressupõe uma estrutura 

descentralizada, comunicação horizontal e ainda uma cultura baseada na colaboração e 

na confiança (Goh, 2002; Lee, & Choi, 2003; Lee et al., 2012). 

É hoje claro que os grupos sociais e os líderes do futuro, quer nas empresas, quer 

nas instituições sociais, quer em instituições do Estado, serão os “trabalhadores do 

conhecimento” que sabem como aplicar o conhecimento na produção, serviços ou na 

finança, tal como os capitalistas, em épocas mais recuadas sabiam aplicar o seu 

dinheiro. Desde os primórdios da atividade económica que os seus agentes se têm 

deparado com recursos finitos. Pela primeira vez têm acesso a um recurso vital 

ilimitado: o conhecimento (Martins, 2018). 

A existência do conhecimento numa organização de nada servirá se não for 

permutado ou transferido. Neste contexto, a sua transferência apenas pode acontecer se 

houver condições adequadas do lado da organização recebedora, condição indispensável 

para o sucesso do processo de transferência do conhecimento (Martins, 2018). 

A “unidade recebedora”, isto é “o recebedor”, “recipiente” ou “subsidiária” é a 

unidade que recebe conhecimento da “unidade transmissora”. Pode-se afirmar que o 

“autoconhecimento organizacional” consiste numa avaliação de fronteira sobre o 

Conjunto dos colaboradores 

Transmissor 
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conhecimento e as capacidades existentes nas respetivas unidades organizacionais 

(Martins, 2018). 

As empresas podem transferir conhecimento dos mais variados modos, como 

meios audiovisuais, manuais, bases de dados, instruções escritas e projetos operativos. 

A escolha do mecanismo de transferência está relacionada com as caraterísticas do 

conhecimento. Neste contexto, é de esperar que os meios de comunicação mais amplos 

sejam o mecanismo escolhido quando for o conhecimento tácito a ser transferido e os 

meios de comunicação escrita sejam os preferidos para a transmissão de conhecimento 

explícito (Martins, 2018). 

Na Figura seguinte apresenta-se a estrutura de compartilhamento e transferência 

de conhecimento. 

 

 

Figura 7. Estrutura de compartilhamento e transferência de conhecimento. 

Fonte: dia Inet.uniroja.es 

 

O processo de transferência de conhecimento acontece em todos os momentos, 

sendo um processo, por vezes complexo, através do qual uma organização é afetada 

pela experiência de outra e que se manifesta através de mudanças do conhecimento e da 

performance das unidades recebedoras. As organizações não aprendem apenas a partir 

da sua experiência direta, mas também da experiência de outras. 
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Nas organizações “intensivas em conhecimento”, os indivíduos e a tecnologia e 

tudo o que lhes está adstrito, constituem repositórios ou estados de retenção de 

conhecimento que, segundo Daghfous (2004), representam uma função dupla na 

transferência de conhecimento: por um lado, os repositórios de conhecimento mudam 

quando a transferência de conhecimento ocorre, refletindo os resultados daí decorrentes; 

por outro, a situação de repositórios de conhecimento tem influência sobre o resultado 

da transferência de conhecimento. Em todo o caso, as organizações não deixam de 

aprender a partir de outras organizações. 

Os estádios de transferência de conhecimento, segundo Martins (2018) e numa 

perspetiva de “reprodução”, pode ser compreendida como um processo interativo, no 

qual o transmissor e o recebedor de conhecimento interagem para reproduzir um 

exemplo original ou padrão, estando a obtenção de resultados satisfatórios dependente 

de: capacidade de processamento de informação; emoções e experiências dos 

indivíduos; peculiaridade do contexto em que a transferência ocorre; e distorções no 

processo de comunicação. Em resumo, o conhecimento “complexo” tem que ser 

recriado pelo recebedor.  

Segundo Martins (2018), a transferência de conhecimento pode ser entendida 

como um processo de troca de conhecimento entre a fonte e o recipiente, delimitado em 

quatro estádios, conforme mostrado na Figura. 

 

Etapas do Processo de Transferência de Conhecimento 

 

 

Figura 8. Etapas do processo de transferência de conhecimento. 

 

A Iniciação inclui todos os acontecimentos que conduzem à decisão de 

transferência e que começa quando uma necessidade e o conhecimento que a satisfaz 

coexistem dentro da organização. A dificuldade reside na identificação das 

oportunidades de transferência e executá-las. 

O estádio de Implementação inicia-se com a decisão de prosseguir a 

transferência, durante o qual ocorre um fluxo de recursos entre a fonte e o recipiente de 

conhecimento. Como dificuldade, o facto de os problemas recaírem nos esforços para 

Iniciação Implementação Evolução

ooooo 

Integração 
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estabelecer a ligação de comunicação entre o transmissor e o recebedor e adaptar as 

práticas às necessidades do recebedor. 

O estado de Evolução inicia-se quando o recebedor começa a utilizar o 

conhecimento transferido. Como dificuldade, os problemas que refletem o esforço para 

conseguir uma performance satisfatória. 

A Integração começa após o recebedor alcançar resultados satisfatórios com o 

uso do conhecimento transferido, tornando-se rotineiro, com os procedimentos 

facilitadores da coordenação de atividades a tornarem-se compreensíveis e estáveis. A 

dificuldade recai nos esforços do recebedor, que se debate com a opção de executar e 

preservar as rotinas baseadas no novo conhecimento. No caso de haver grandes 

dificuldades no processo, há sempre o risco de as novas práticas serem abandonadas, 

revertendo à situação anterior. 

 

2.1.9. Uso do conhecimento 

 

A utilização do conhecimento é uma atividade social, pois sempre que é usado 

nas suas formas tácita, explícita e cultural origina um fluxo de prática e de interação 

social, sendo consideradas quatro formas de usar o conhecimento: (i) tomada de decisão 

(usado quando a pessoa precisa decidir entre duas ou mais opções); (ii) resolução de 

problemas (quando as pessoas se deparam com uma dificuldade ou obstáculo que não 

lhes permite atingir as suas metas); (iii) pesquisa experimental (regida por regras aceites 

de método e comprovação, sendo o tipo mais conhecido o método científico); e (iv) 

investigação (como o processo “de gerar e testar hipóteses sobre eventos passados, 

presentes ou futuros”) (Marzano, 2000). 

 

2.1.10. Resumo do subcapítulo – Conhecimento 

 

O conhecimento é hoje uma “peça-chave” de todo o desenvolvimento 

organizacional. Neste resumo procurou-se evidenciar o conhecimento e as suas várias 

formas e fases, definindo-as para uma melhor identificação com o que acontece no dia a 

dia das organizações. Socorrendo-nos das visões de Nonaka e Takeuchi (2008), 

aludimos ao conhecimento tácito que, “não sendo facilmente visível e explicável, é 

altamente pessoal e difícil de formalizar. Este tipo de conhecimento tão visível nos 
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círculos sociais informais dentro das organizações, está enraizado nos ideais, valores ou 

emoções” (p. 19). Contém uma importante dimensão cognitiva. 

O conhecimento explícito, que pode ser expresso em palavras, números ou sons 

e compartilhados, em forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, 

especificações de produtos ou manuais. Pode ser transmitido aos indivíduos, formal e 

sistematicamente (Nonaka, & Takeuchi, 2008). É a formalização do conhecimento, que 

pode depois ser “armazenado” dentro da organização e rentabilizado no futuro. 

O conhecimento cultural, que consiste num conjunto de opiniões, normas e 

valores, que conjugadas, dão forma à estrutura. É a assimilação do “negócio” da 

organização pelos seus membros, que ficam a perceber todo o universo de interesses e 

conecções que envolvem e relacionam a organização. É neste tipo de conhecimento que 

tem origem a chamada “cultura da empresa” (Leonard-Barton, 1995, citado por 

Thomaz, 2005). 

A descrição do processo SECI (1995) e as suas quatro fases, a socialização 

(tácito para tácito), externalização (tácito para explícito), combinação (explícito para 

explícito) e internalização (explícito para tácito), “fazem o desenho” da criação do 

conhecimento. A criação do conhecimento organizacional e as condições que o 

promovem, tais como tornar possível a sua disseminação pela organização, que assim 

cria conhecimento, a que se junta a partilha, transferência e uso. O subcapítulo em 

análise foi concluído com a análise e representação do modelo de cinco fases do 

processo de criação de conhecimento, que inicia em fase tácito e conclui em explícito, 

ancorando-se em condições promotoras como a intenção, autonomia, flutuação/caos 

criativo, redundância e variedade requisito.  

 

Visto o tema do Conhecimento passa-se a desenvolver a revisão sobre o tema da 

Qualificação de Recursos Humanos – Formação e Carreiras. 

 

2.2. Qualificação de Recursos Humanos – Formação e Carreiras 

 

Neste subcapítulo serão apresentadas as referências teóricas sobre o tema da 

Formação e Carreiras, sendo ainda analisadas as suas influências e importância no 

desenvolvimento e sucesso das organizações. 
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“O mundo em acelerada mudança, o impacto do desenvolvimento tecnológico, 

as novas formas de organização e configuração empresarial, novos produtos e serviços e 

novos processos de trabalho” (Chiavenato, 2014, p. 84).  

Este bem poderá ser o mote para este tema, já que a formação e a carreira 

constituem para as pessoas da organização um fator motivacional de grande 

importância, porque lhes fornecem uma perspetiva de valorização e significação da sua 

vida profissional. 

 

2.2.1. Formação 

 

Muitas são as designações de formação ao longo dos tempos, da pré-história até 

à atualidade. Chiavenato (2009) discorria o pensamento “desenvolva as pessoas e elas 

desenvolverão a organização. O crescimento individual conduz ao crescimento das 

equipas, o qual conduz ao crescimento das áreas funcionais e este ao crescimento da 

organização” (p. 17). 

Para Durkheim (citado por Queiroz, 2012, p. 1) “a construção do ser social, feita 

em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e 

princípios - sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento - que baliza a conduta 

do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto 

dela”. 

 Segundo McElroy (2001, citado por Rafael, 2017): 

As organizações que investem na formação efetuam um investimento visível 

nos seus trabalhadores, os quais irão retribuir na mesma medida. Esta resposta 

pode ser uma ligação psicológica muito forte à organização e aos seus objetivos 

(comprometimento afetivo) e/ou uma obrigação moral de compensar a 

organização pelo investimento dependido na sua formação (comprometimento 

normativo). (pp. 34-35) 

 

Para Campbell (1971), a formação é um processo que envolve e aproxima o 

trabalhador e o trabalho pelos princípios da aprendizagem humana. Por seu lado, 

Robinson (1988) define-a como um esforço planificado e estruturado de modificação 

e/ou desenvolvimento de conhecimento, capacidades ou atitudes, através de 
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experiências de aprendizagem, que visam a melhoria do desempenho e resultados em 

áreas concretas da ação humana. 

A formação tem como objetivo potenciar a mudança, o que não implica que o 

consiga sempre. Na base do recurso à formação está sempre um objetivo de melhoria do 

desempenho individual e consequentemente de uma melhoria de desempenho 

organizacional. Contudo, este recurso, mais do que um objetivo económico, não 

negligenciável, está também uma questão de imagem, que normalmente tem a ver com 

os níveis de admiração das empresas. Tendo como “pano de fundo” o conceito de 

desenvolvimento, educação e aprendizagem, Garavan (1997) considera a formação 

como um processo de desenvolvimento de metodologias que torna a aprendizagem nas 

organizações e no trabalho eficiente, “caracterizando-se pela facilitação de dimensões 

relacionadas com o aperfeiçoamento do desempenho ocupacional”. 

Outra definição sugere que a noção de formação circunscreve-se ao domínio 

profissional (Pilati, 2006), referindo-se a um esforço planeado de facilitação da 

aprendizagem em comportamentos relacionados, estritamente, com a esfera do trabalho 

(Wexley, 1984). Robinson (1988) considera-a como instrução pragmática numa ou de 

uma profissão ou ofício. 

Na vertente formação versus educação, o conceito de educação para Bindé 

(2007) alude a um processo humanístico e – há uns séculos a esta parte – a um direito 

humano universalmente proclamado que ocorre em espaços-tempo formais e escolares 

pré-estabelecidos no contexto da experiência da vida ativa. Prossegue, afirmando que o 

substrato educacional focaliza temáticas e conteúdos de valor social e cultural, de largo 

espetro, intencionalmente preparados para a transmissão e transição inter-geracional.  

Garavan (1997) defende, no entanto, que a grande diferenciação face à formação 

advém do facto de a educação não se restringir a um tempo ou fase da vida, nem tão 

pouco a conteúdos específicos e aplicáveis, num enquadramento espácio-temporal 

laboral restrito. 

Contudo, Patrick (2000), articulando e confrontando de forma discriminativa e 

convergente dos conceitos, refere que a formação assume objetivos mais específicos e 

uma duração mais estrita dos que as ações de educação e visa minimizar diferenças 

individuais na ação. A educação possuirá objetivos mais abrangentes. 

Numa perspetiva mais ou menos consensual a formação encara a aprendizagem 

mais como meio do que como fim em si mesma, assumindo um cariz mais instrumental. 
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Ao nível educativo enfatizam-se as práticas de aprendizagem mais orgânicas, onde se 

valoriza mais a mudança no indivíduo do que aquilo que ele conseguirá realizar. No que 

diz respeito ao contexto de aprendizagem, a formação pode ser associada ao aprender-

fazendo, enquanto a educação estará mais próxima de um aprender não imediatista, nem 

necessariamente aplicado no curto prazo (Monteiro, & Cardoso, 2011). 

Nesta perspetiva, a formação aumenta o potencial individual e organizacional, 

ao nível do saber-fazer, enquanto a educação funciona como um depósito inicial desse 

mesmo potencial, a aplicar mais tarde. 

Desde os primórdios da humanidade que o ser humano vive em constante 

aprendizagem. Com efeito, ao longo do seu nascimento até à sua morte, vive em 

constante interação, com o seu meio ambiente, recebendo influências que o vai 

moldando nos mais variados aspetos, com especial realce para a “construção” da 

personalidade e na construção de um “papel” que o há de acompanhar pela vida fora. 

Esse “papel” define o quadro pré-definido em que o indivíduo vai atuar, cumprindo as 

regras comportamentais que o seu estatuto social obriga. Esta situação pressupõe uma 

aprendizagem complexa, dependendo do sucesso dessa aprendizagem o estatuto de um 

triunfador ou de um falhado da vida. Há vários tipos de educação, como social, 

religiosa, cultural, política, moral ou profissional (Chiavenato, 2010).  

Chiavenato (2010) considera que a educação profissional é a educação 

institucionalizada ou não, que visa ao preparo do homem para a vida profissional e que 

compreende três etapas interdependentes, mas distintas: (i) Formação Profissional (visa 

formar o indivíduo para o exercício de uma profissão num determinado mercado de 

trabalho, onde os objetivos são amplos e mediatos, visando qualificar a pessoa para uma 

futura profissão); (ii) Desenvolvimento Profissional (visa com uma formação 

estruturante, ampliar, desenvolver e aperfeiçoar a pessoa para o seu crescimento 

profissional em determinada carreira na organização ou para que se torne mais eficiente 

e produtivo que visam objetivos a longo prazo, preparando-a e adaptando-a para 

assumir funções mais complexas; (iii) Treinamento (visa preparar, pontualmente, a 

pessoa para a execução de uma tarefa específica em determinada organização, com 

objetivos mais restritos e imediatos para um melhor exercício do presente cargo e que 

pode ser ministrada de uma forma intra e em contexto de trabalho (on job training). 

Paralelamente ao modelo clássico da formação, existem outros modelos, como o 

a mentoria e o treino especializado, de caraterísticas mais direcionadas e objetivas, é 
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ditada por imperativos de estratégia, tais como a preparação urgente para ocupação de 

um cargo novo, como migração qualificante (treino especializado) e de assegurar a 

preparação atempada para assunção de responsabilidades a longo prazo (Chiavenato, 

2010). 

A mentoria exige a participação de uma pessoa experiente (o mentor ou tutor) 

para ensinar e preparar outra pessoa com menos conhecimento ou familiaridade em 

determinada área, com a finalidade de preparar pessoas para cargos de relevo, ao longo 

de um prazo alargado, focalizando objetivos, oportunidades, expetativas, padrões e 

assistência na plena realização das potencialidades do orientado (Chiavenato, 2010). 

Segundo Matta e Victoria (2015), treino especializado (coaching) é um processo 

que visa elevar a performance de um indivíduo (grupo ou empresa), aumentando os 

resultados por meio de metodologias, ferramentas e técnicas cientificamente validadas, 

aplicadas por um profissional habilitado o treinador/formador (coach) em parceria com 

o cliente o formando (coachee). Chiavenato (2010) considera que o formador lidera, 

orienta, guia, aconselha, treina, desenvolve, estimula, de modo a criar competências e 

potencialidades, enquanto o formando aproveita o impulso e direção para aumentar os 

seus conhecimentos, melhorar o que já sabe, aprender coisas novas e melhorar o 

desempenho. Assim, o treino especializado, em termos de timing de aprendizagem 

difere da mentoria, já que persegue objetivos específicos e de carácter mais imediato, 

digamos até, de curto prazo. 

 

Quadro 1. As diferenças básicas entre Treino Especializado e Mentoria. 

Treino Especializado Mentoria 

Condução ativa da pessoa pelo superior 

imediato 

Orientação profissional por alguma 

pessoa da organização 

Estilo de liderança e supervisão Estilo de desenvolvimento de carreira 

Foco no curto prazo e no quotidiano Foco no longo prazo e no futuro 

Relação entre líder e subordinado Relação entre protetor e protegido 

Impulso no trabalho atual Impulso no encarreiramento futuro 

Fonte: Chiavenato (2010, p. 132). 
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2.2.2. Carreiras 

 

Longe vão os tempos em que, em plena Era da Economia Industrial, as 

organizações de menor dimensão, transpondo para os dias de hoje, as atuais Pequenas e 

Médias Empresas (PME) apresentavam uma estrutura completamente achatada e de 

onde apenas emergiam as figuras do dono e do capataz. O resto eram indiferenciados, 

que executavam tarefas repetitivas e de reduzida complexidade técnica. Este tipo de 

organização atravessou os dois grandes conflitos mundiais e só nos complexos anos 

1960, com o aumento da complexidade técnica das organizações, surgimento de 

mercados mais exigentes e ainda a afirmação das pessoas como agentes desta 

transformação. A volatilidade do ciclo de vida dos produtos, a exigência e a 

globalização dos mercados, também contribuíram para uma maior acuidade da gestão 

de pessoas (Chiavenato, 2010). 

A Carreira pode ser definida como um conjunto de ocorrências, factos e 

acontecimentos referentes ao indivíduo numa determinada organização ou, ainda como 

estabelece Van Maanen (1977), um caminho estruturado e organizado no tempo e 

espaço que pode ser seguido por alguém. 

Alinhando pelo mesmo diapasão, Hall (1976) define-a como uma sequência de 

atitudes e comportamentos, associada com experiências e atividades relacionadas ao 

trabalho, durante o período de vida de uma pessoa. 

No entanto, Dutra (1996) discorda destas posições, contrapondo que estes 

autores sugerem a carreira como fruto do arbítrio individual, não levando em conta 

determinantes colocadas pelas empresas e pela sociedade, concordando mais com as 

posições de London e Stumph que em 1982 definiam “carreira” como sequências de 

posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. A carreira 

envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades, 

motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da 

sociedade. Da perspetiva do indivíduo, engloba o entendimento e a avaliação da sua 

experiência profissional, enquanto, da perspetiva da organização, engloba políticas, 

procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis organizacionais, 

compensação e movimento de pessoas. Estas perspetivas são conciliadas pela carreira 

dentro de um contexto de constante ajuste, desenvolvimento e mudança. 
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Ainda em relação a esta última tese, Dutra (1996) considera correta a perspetiva 

de London e Stumph de 1982, porque, em primeiro lugar, não concebem a carreira 

como uma sequência linear de experiências e trabalhos, mas como uma série de estágios 

e transições que irão variar em função das pressões sobre o indivíduo, originadas dele 

próprio e do ambiente em que está inserido e, em segundo lugar, porque encaram a 

carreira como fruto da relação estabelecida entre a pessoa e a empresa, englobando as 

perspetivas de ambas, reforçando ainda que os autores tratam a carreira como elemento 

de conciliação dinâmica das expetativas entre a pessoa e a empresa. 

A partir dos anos 1980 as empresas tiveram necessidade de compartilhar a 

gestão das carreiras com as pessoas, visando o seu comprometimento na estratégia, 

através do estímulo e apoio à participação das pessoas na construção dos critérios para a 

evolução profissional, com fatores motivacionais subjacentes e com vista à aquisição de 

competências afustáveis às necessidades da empresa (Dutra, 1996). 

A carreira é, na sua génese, um fator motivacional para todos aqueles que, 

estando convictos do seu valor, acreditam no reconhecimento do “outro lado”, a 

entidade patronal. 

 

 

Figura 9. Etapas do processo de planeamento de carreira. 

Fonte: London, & Stumpf (1982, p. 32). 

 

Neste contexto, London e Stumpf (1982) estruturaram um modelo de 

planeamento de carreira, assente em três tarefas da responsabilidade do indivíduo: (i) 

Autoavaliação (avaliação das suas qualidades, interesses e potencial para os vários 

espaços organizacionais); (ii) Estabelecimentos de objetivos de carreira (identificação 

de objetivos de carreira e de um plano realista baseado na autoavaliação e na avaliação 

das oportunidades oferecidas pela empresa); e (iii) Implementação do plano de carreira 



 

Conhecimento e gestão sustentável de uma IPSS 

 

António Carvalho Gonçalves / Dissertação de Mestrado em GRH 33 

(obtenção da capacitação e acesso às experiências profissionais necessárias para 

competir pelas oportunidades e para atingir as metas de carreira). 

Atualmente é quase surrealista falar-se em escolha de carreira, até pelas 

condicionantes socioeconómicas e pela instabilidade que a generalidade das 

organizações vivem, fruto do aumento da incerteza. Todos nós, consoante as fases 

etárias das nossas vidas, traçamos mentalmente as fases da nossa vida pessoal 

(constituição de família), vida social e suas metas e ainda a vida profissional. Vários 

têm sido os autores a debruçarem-se sobre o tema e Van Maanen (1977), induzindo à 

visão dos sociólogos sobre a matéria, nomeadamente a fatores determinantes como a 

raça, classe, sexo, religião, nacionalidade, educação, família ou outras e ainda na 

construção de expetativas. 

Super (1972, citado por Hofmeister, 2009) e Schein (1978) apontam cinco 

estágios de vida e expetativas quanto à carreira, a seguir designados: 

1 – Crescimento/infância: até à idade de 14 anos, fase em que o indivíduo começa a 

conjeturar o que irá ser a sua vida pessoal, social e profissional, predominando a 

imaginação e a “questão” necessidades. 

2 – Exploração/adolescência: dos 15 aos 24 anos, fase das escolhas e tentativas e 

entrada na vida profissional. 

3 – Estabelecimento/idade adulta: dos 25 aos 44 anos, fase da experiência e 

estabilidade, das conquistas e da sua manutenção. 

4 – Permanência/maturidade: dos 45 aos 64 anos, fase da consolidação de posição ou 

status alcançado, fruto de esforços anteriores. 

5 – Declínio/velhice: dos 65 anos em diante, fase do declínio físico e mental, na qual as 

organizações começam a ter alguma dificuldade em “arrumar” os indivíduos desta 

faixa etária, independentemente do seu “papel” na estrutura. 

 

Aquando do ingresso do indivíduo numa organização, fica de imediato implícito 

a perspetiva de uma carreira, muitas vezes previamente acordada entre as partes. Assim, 

Gutteridge (1986, citado por Hofmeister, 2009) carateriza o “sistema” como sendo um 

conjunto de instrumentos e técnicas que visam permitir a contínua negociação entre a 

pessoa e a empresa. Face à complexidade e à multiplicidade de perfis profissionais 

existentes na organização, esta socorre-se de um sistema que procura conciliar os 

interesses e expetativas das pessoas com os seus próprios interesses e estratégias. 
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Contudo, o compartilhamento de responsabilidades entre as pessoas e as organizações 

ainda encontram eco em muitos autores, embora de entre eles subsistam diferenças de 

perspetiva. 

Segundo Cordeiro (2008, citado por Rafael, 2017, p. 33) “a importância média 

das variáveis inerentes à progressão de carreira indica uma valorização do desempenho 

na ascensão na carreira, em detrimento da antiguidade, notoriamente a modalidade 

menos valorizada por algumas organizações”. 

Por sua vez, Walker (1980) pensa o sistema como um conjunto de 

procedimentos que permitem à empresa identificar as pessoas mais adequadas às suas 

necessidades e que permitem às pessoas planearem as suas carreiras e implementá-los. 

London e Stumpf (1982) procuram caraterizar o sistema na mesma linha adotada por 

Gutteridge (1986, citado por Hofmeister, 2009) enfatizando, porém, as questões de 

planeamento e acompanhamento das necessidades da empresa. 

Outros autores, como Leibowitz (1986, citado por Hofmeister, 2009), 

caraterizam o sistema de gestão de carreiras como sendo constituído de diretrizes, 

instrumentos de gestão de carreira, integrados aos demais instrumentos de gestão de 

recursos humanos, estrutura de carreira e um conjunto de políticas e procedimentos que 

visam conciliar as expetativas das pessoas e da empresa. 

Apesar da pretensão das empresas na envolvência das pessoas na construção e 

gestão de carreiras, há evidentes casos de resistência, tanto do lado das empresas, como 

das pessoas. Hall (1976) acredita que estas resistências serão cada vez mais brandas na 

medida em que as pessoas sejam pressionadas a uma revisão da posição em relação à 

sua carreira e que as empresas descubram o paralelismo que há entre o seu sucesso e o 

sucesso das pessoas nas suas carreiras. 

Para Garrido (2009, citado por Arraia, 2018): 

a falta de perspetiva de uma carreira pode geral uma situação em que a 

gravidade das consequências da insatisfação no trabalho no sucesso das 

organizações, na eficácia, na eficiência, na qualidade das relações de trabalho e 

no comprometimento organizacional, na saúde e no bem-estar dos trabalhadores 

é consensual e unânime. (p. 3) 

 

Neste contexto, “se estiverem insatisfeitos no seu desempenho profissional, os 

colaboradores geram impactes negativos graves nos próprios, no grupo e prejudicam 
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seriamente a performance da organização onde trabalham” (Ribeiro, 2014, citado por 

Arraia, 2018, p. 3).   

 

2.2.3. Resumo do subcapítulo “Qualificação de Recursos Humanos – Formação e 

Carreiras” 

 

A qualificação de recursos humanos é fundamental para qualquer organização. 

Na abordagem a este tema, foram consideradas a formação e as carreiras, dois vetores 

fundamentais para a gestão dos ativos humanos. No tópico “formação” são evidenciadas 

as suas várias formas são evidenciadas as suas várias formas. De entre elas merecem-

nos especial atenção, além da clássica formação profissional, tão presente na quase 

totalidade das organizações, até por imperativo legal e de um modo mais frequente, por 

necessidade destas. Pela frequência a que se recorre, assume particular importância o 

subprocesso formativo da mentoria e treino especializado, evidenciando as suas 

diferenças e confluências, com recurso a autores como Chiavenato (2010) ou Matta e 

Victoria (2015). 

As carreiras por seu lado, aparecem em contexto organizacional como um fator 

motivacional para os colaboradores, capaz de catapultar o desempenho individual para 

níveis extraordinários. O conceito de carreira tem vindo a consolidar-se desde a fase 

embrionária da Revolução Industrial até à atualidade. Autores como Hall (1976), Van 

Maanen (1977), London e Stumph (1982) e Dutra (1996), entre outros, fizeram estudos 

sobre o assunto, nomeadamente sobre o papel que as empresas tiveram na construção 

das carreiras dos seus colaboradores, bem como o papel destes, num tempo mais 

recente, em relação às suas próprias carreiras. 

 

Visto o tema da Qualificação de Recursos Humanos – Formação e Carreiras, 

passa-se à revisão do tema Terceiro Setor. 

 

2.3. Terceiro Setor 

 

Segundo Quintão (2004), trata-se de um conceito utilizado pela primeira vez em 

1979 por Delors e Gaudin num texto intitulado “Pour la Création d’un Troisième 

Secteur coexistente acev celui de l’èconomie de marche et celui dês administrations”. A 
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partir dos anos 1990 estes conceitos têm-se acentuado, apresentando-se como um 

conceito abrangente dentro da área social. 

Silva (2013, citado por Chíxaro, 2017), refere que o surgimento do terceiro setor 

reside nas profundas alterações do Estado e atualmente é necessária a intervenção de 

outros agentes para assegurar funções tradicionalmente assumidas pelo Estado, dada a 

escassez de recursos públicos. 

O Terceiro Sector “guia-se primordialmente pelo princípio de reciprocidade, ou 

seja, a ideia de que a cooperação e a entreajuda são formas válidas de mobilização e 

organização de recursos monetários ou não monetários para a produção material de bens 

e serviços” (Amado, 2007, p. 52, citado por Campos, 2013, p. 4). 

Já para Quintão (2011, citado por Almeida, 2015), o Terceiro Sector é o: 

conjunto de organizações muito diversificadas entre si, que representam formas 

de organização de atividades de produção e distribuição de bens e prestação de 

serviços, distintas dos dois agentes económicos – os poderes públicos e as 

empresas privadas com fins lucrativos – designados frequentemente e de forma 

simplificada, por Estado e Mercado. (p. 6) 

 

Em Portugal, a emergência e o desenvolvimento do setor não lucrativo sofreu 

fortes influências da Igreja Católica, do crescimento das mutualidades, da autoajuda, do 

controlo político sempre tão presente na história nacional e ainda da delegação, por 

parte do governo, de serviços sociais nestas organizações (Franco et al., 2005, citado 

por Silva, 2014, p. 2). 

Para Coutinho e outros, 1999, citado por Correia, 2011): 

o sector da solidariedade social, embora integrando a antiga assistência, tem, 

um âmbito mais alargado, abrangendo também iniciativas de entreajuda e de 

auto-organização das comunidades, o que permitiu enquadrar uma grande 

diversidade de instituições – diversificadas pela origem, pelos objetivos, pela 

organização interna, pelo estilo de intervenção entre outros aspetos. (p. 145) 

 

2.3.1. Os primórdios do Setor Social em Portugal 

 

Pode-se afirmar que em Portugal a Segurança Social e tudo o que lhe está 

adstrito, nasceu com o 25 de Abril de 1974 e com a revolução social subsequente. 
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Contudo, houve tempos em que o Estado intentou a criação de estruturas de 

assistência social, mas que não passaram de criação no papel. Primeiro, nos finais do 

regime monárquico por Hintze Ribeiro e mais tarde por José Luciano de Castro em 

1899 e mais tarde durante o Estado Novo, cuja matriz assentava numa assistência social 

e previdência social corporativa (Pimentel, 2001).  

O primeiro arremesso de segurança social em Portugal ocorreu em 1911, bem no 

início do regime republicano, através da criação do Fundo Nacional de Assistência. 

Antes dessa data e em pleno regime monárquico, existia apenas uma “assistência” 

focalizada em alguns setores da população e apenas com a intenção de controlar a 

propagação epidémica de doenças infectocontagiosas, em especial, a tuberculose 

(Pimentel, 2001). 

As condições de trabalho e as condições habitacionais depauperavam de tal 

maneira a vida das pessoas, que explicava de uma forma clara, a esperança média de 

vida que os portugueses tinham em 1900. O Estado não intervinha diretamente nos 

cuidados assistenciais às populações, deixando essa responsabilidade às misericórdias, 

asilos ou hospitais que se regiam por leis próprias e estavam sobretudo direcionados 

para a saúde pública (Varela, 2014). 

Ainda no período republicano, em 1919, foi criado o Instituto de Seguros 

Sociais Obrigatórios e Previdência Geral, organismo com atribuições de assistência 

pública e cujas medidas ou não passaram do papel ou tiveram muito pouca aplicação 

(Pimentel, 2001). 

Com o advento do Estado Novo, foi criada muita legislação na área social, 

embora, como constataremos a seguir, de efeitos muito pouco eficazes na vida dos 

portugueses em geral e dos mais necessitados em particular, porquanto o poder político 

atuava em conformidade com o que pensava do povo português: tendência natural à 

piedade, religiosidade e espírito de sacrifício (Pimentel, 2001). 

O papel da assistência e tendo em conta “o espírito caridoso” dos portugueses, 

estava destinado em primeiro lugar à iniciativa particular e só depois ao Estado. O apoio 

residual que o Estado atribuía, em forma de assistência às camadas mais desfavorecidas 

da população ainda passava por um crivo – conforme Lei nº. 1884, de 16 de Maio de 

1935 (Previdência Social Portuguesa) – catalogando de “maus” ou “parasitas sociais” e 

nestes estavam contidos os mendigos, ladrões, assassinos, exibicionistas de deficiências, 

desempregados que não aceitavam trabalho, falsos sem-abrigo, falsos tuberculosos, 
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vendedores ambulantes e de banha da cobra, leitores de sinas e ciganos (Pimentel, 

2001). 

Por outro lado, havia os “bons pobres”, os únicos que eram “apoiáveis” e 

incluíam os doentes, desempregados, trabalhadores com fracos salários e famílias 

numerosas, recém-diplomados, condenados depois de libertados, “fracos de vontade”, 

endividados, jogadores, inadaptados, órfãos e velhos, analfabetos, pobres de espírito, 

reformados e pensionistas, doentes crónicos não hospitalizáveis e convalescentes 

(Pimentel, 2001). 

A crença nos valores da raça, ao tempo tão em voga em alguns países europeus, 

nomeadamente na Inglaterra, França e sobretudo na Alemanha, não encontrava eco em 

Portugal, cujo povo era “visto” como uma “degeneração da raça”, visível nas doenças 

provocadas pelas más condições higiénicas, habitacionais e alimentares, entre as quais 

pontificavam a tuberculose, a lepra, o álcool, a loucura e a sífilis (Pimentel, 2001). 

O início da década de 1940 foi a época de ouro das instituições particulares de 

assistência e nomeadamente das Misericórdias. Em suma, o Estado Novo considerava 

que o papel do Estado relativamente à assistência, nas várias vertentes, devia ser 

supletivo das instituições privadas, não favorecer a pedinchice, reprimindo até a 

mendicidade e sobretudo contar com a “tendência” caridosa dos portugueses (Pimentel, 

2001). O Welfare State ainda vinha longe… 

Atualmente, o que se verifica é que o Estado não executa muitas das suas 

competências para contrariar o aumento da pobreza e da exclusão social, tendo que ser o 

setor da Economia Social, por intermédio das IPSS e de outras entidades, a resolver os 

problemas sociais e de outra natureza, para que estas não aumentem (Ornelas et al., 

2017). 

As IPSS revelam uma extrema importância, pois preenchem as lacunas do 

Estado no que se refere às respostas sociais à população, constituindo-se assim, como 

um ponto crucial no equilíbrio social (Soares et al., 2012, citado por Silva, Santos, 

Mota, & Martín, 2014). 
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2.3.2. Instituições Particulares de Solidariedade Particular 

 

Na sequência das alterações profundas decorrentes do 25 de Abril e de uma nova 

maneira de “ver” os direitos humanos, a criação de estruturas de apoio aos idosos e às 

crianças, aparece como corolário lógico dessas mesmas alterações. 

Foi neste contexto que foram criadas as IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social que a partir dos anos 1980 proliferaram um pouco por todo o país. 

Para esse fim, foi publicado o respetivo estatuto, através do Decreto-Lei nº. 119/83, de 

25 de Fevereiro, de onde ressalta o que é mais importante e significativo para este 

trabalho. 

Assim, o Decreto-Lei nº. 119/83, de 25 de Fevereiro, define IPSS como 

instituições: 

sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o propósito de dar 

expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os 

indivíduos e desde que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo 

autárquico, para prosseguir, entre outros, os seguintes objetivos, mediante a 

concessão de bens e a prestação de serviços: a) Apoio a crianças e jovens; b) 

Apoio à família; c) Apoio à integração social e comunitária; d) Proteção dos 

cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição 

de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; e) Promoção e 

proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina 

preventiva, curativa e de reabilitação; f) Educação e formação profissional dos 

cidadãos; g) Resolução dos problemas habitacionais das populações. 

 

Estas são as principais responsabilidades destas instituições que mudaram 

radicalmente a “paisagem” da proteção social a crianças e idosos no nosso país. 

As instituições acima objetivadas não são todas criadas para o mesmo fim e 

existem vários tipos de associação, nomeadamente: (i) Associações de solidariedade 

social; (ii) Associações de voluntários de ação social; (iii) Associações de socorros 

mútuos; (iv) Fundações de solidariedade social; e (v) Irmandades da misericórdia. 

Estas instituições podem agrupar-se ainda em Uniões, Federações e 

Confederações. Embora gozando de uma total autonomia em relação a organismos 

estatais ou autarquias, podem estabelecer com estes acordos e protocolos que podem 
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abranger desde contratos de associação com a Segurança Social ou acordos com as 

autarquias, de prestação de serviços ou alocação de espaços ou instalações. 

Existe uma total liberdade para criar qualquer organização do tipo das 

mencionadas acima, elaborar os respetivos estatutos, sempre em consonância com o 

espírito e letra do Estatuto das IPSS. 

Os dirigentes têm a responsabilidade da gestão, quer do pessoal assalariado, quer 

dos utentes e ainda assegurar a observância dos acordos ou protocolos assinados com 

terceiros. Em caso de incumprimento dos seus deveres ou obrigações, podem responder 

cível e criminalmente. 

As IPSS podem receber heranças, legados e doações sem que, no entanto, essas 

“ofertas” possam colocar em causa o equilíbrio financeiro e institucional e impeçam a 

instituição de cumprir os fins e objetivos para os quais foram criadas. 

As associações de solidariedade social adquirem personalidade jurídica no ato 

da constituição. O referido ato de constituição deve constar de escritura pública e 

especificará: a) As quotas, donativos ou serviços com que os associados concorrem para 

o património social; b) A denominação, fim e sede de pessoa coletiva; c) A forma do 

seu funcionamento; d) A duração, quando a associação se não constitua por tempo 

indeterminado. 

 

2.3.3. A responsabilidade do Estado e a sua substituição 

 

Desde sempre, pelo menos implicitamente, os estados têm a responsabilidade de 

cuidar dos seus cidadãos. 

O estado português, durante a Monarquia, República e Estado Novo, fez da 

ostracização dos idosos e desvalidos uma regra, prevalecendo a caridade “aos 

pobrezinhos”, servindo a boa consciência de quem se desfazia de umas migalhas para as 

hordas de milhares de pedintes que calcorreavam com um queijado e um saco às costas 

as aldeias de norte a sul do país. 

Esta situação degradante só terminaria com a Revolução de 25 de Abril e com a 

Constituição de 1976. Contudo, ao longo das várias alterações ao documento, este foi 

expurgado – em nome da chamada “normalização democrática” – de alguns artigos, 

fruto da conjuntura que então se vivia, mas manteve no essencial a defesa do princípio 
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da igualdade de acesso aos direitos fundamentais, como o artigo 13º (Princípio da 

Igualdade), cujo teor assenta no seguinte: 

1- Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 

2- Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito 

ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de 

origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, 

condição social ou orientação sexual. 

 

Por outro lado e no seu artigo 63º (Segurança Social e Solidariedade) é assim 

consagrada a responsabilidade a responsabilidade do Estado nesta área tão sensível: 

1- Todos têm direito à Segurança Social. 

2- Incumbe ao Estado organizar, coordenar e subsidiar um sistema de segurança social 

unificado e descentralizado… . 

3- O sistema de segurança social protege os cidadãos na doença, velhice, invalidez, 

viuvez e orfandade, bem como no desemprego e em todas as outras situações de falta 

ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. 

4- Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de 

velhice e invalidez, independentemente do setor de atividade em que tiver sido 

prestado. 

5- O Estado apoia e fiscaliza, nos termos da lei, a atividade e o funcionamento das 

instituições particulares de solidariedade social e de outras de reconhecido interesse 

público sem carácter lucrativo, com vista à prossecução de objetivos de solidariedade 

social consignados. 

 

No que diz respeito à Saúde (artigo 64º), outras das grandes responsabilidades 

do Estado e que tem diretamente a ver com os públicos-alvo deste trabalho, estão 

consagrados, entre outros, os seguintes direitos: 

1- Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. 

2- Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado              

e de entre outras responsabilidades: 

a. Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição 

económica, aos cuidados de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. 
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b. Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e 

unidades de saúde.  

c. Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e 

medicamentosos. 

 

Já no que diz respeito à Infância, a Constituição da República Portuguesa, 

através do seu artigo 69º, salvaguarda os seus direitos, conforme o articulado seguinte: 

1- As crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 

desenvolvimento integral, especialmente contra todas as formas de abandono, de 

discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e 

nas demais instituições. 

2- O Estado assegura especial proteção às crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer 

forma privadas de um ambiente familiar normal. 

3- É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. 

 

Outra das “bandeiras” consagrada constitucionalmente pelo Estado são os 

cidadãos portadores de deficiência, cuja defesa de direitos é feita através do artigo 71º, 

conforme adiante expresso: 

1- Os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos 

direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Constituição, com ressalva do 

exercício ou do cumprimento daqueles para os quais se encontrem incapacitados. 

2- O Estado obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, 

reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas 

famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos 

deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efetiva 

realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores. 

3- O Estado apoia as organizações de cidadãos portadores de deficiência. 

 

Já no que diz respeito à Terceira Idade, uma camada da população cada vez mais 

numerosa e, porque não afirmá-lo, empobrecida, também é protegida 

constitucionalmente, através do artigo 72º, com o seguinte articulado: 
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1- As pessoas idosas têm direito à segurança económica e a condições de habitação e 

convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e evitem e 

superem o isolamento ou a marginalização social. 

2- A política da terceira idade engloba medidas de carácter económico, social e cultural 

tendentes a proporcionar às pessoas idosas oportunidades de realização pessoal, 

através de uma participação ativa na vida da comunidade. 

 

É, pois, esta a situação prevalecente na maioria dos países desenvolvidos, com 

particular prevalência nos países da União Europeia. Os estados não têm condições para 

cumprir as suas próprias disposições constitucionais e subdelegam em instituições de 

solidariedade e outras essas missões. Para a operacionalização dessa transferência de 

responsabilidade, produziu numerosa e abundante legislação, construindo assim um 

“estado social”, com especial incidência no pós-25 de Abril. Neste contexto, releva-se e 

por ordem cronológica, toda a legislação mais recente em relação a esta tão importante 

matéria: 

 Despacho Normativo nº 31/2000 (Prioridades na admissão dos utentes, respeitando 

regulamentos e estatutos, especialmente na atribuição de prioridades); 

 Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de Novembro (Cria e defina o cartão de 

voluntário); 

 Portaria nº 139/2007, de 29 de Janeiro (Aprova o Regulamento de Registo das IPSS e 

define as regras a que obedece o registo respeitante às IPSS); 

 Despacho Normativo nº 3/2011 (Estabelece a percentagem de quartos individuais 

dos Lares de Idosos e das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, mínimo 25% 

do numero total de quartos); 

 Decreto-Lei nº 99/2011, de 28 de Setembro (Trata do licenciamento de edifícios para 

instituições de solidariedade social); 

 Portaria nº 67/2012, de 21 de Março (Define as condições de organização, 

funcionamento e instalação a que devem obedecer as Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas – Lar de Idosos); 

 Portaria nº 38/2013, de 30 de Janeiro (Estabelece as condições de instalação e 

funcionamento do Serviço de Apoio Domiciliário – SAD); 

 Decreto-Lei nº 138/2013, de 9 de Outubro (Define as normas de articulação do 

Ministério da Saúde e dos estabelecimentos e serviços do SNS – Serviço Nacional de 
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Saúde com as IPSS, enquadradas no regime de Lei de Bases da Economia Social 

aprovado pela Lei nº 30/2013, de 8 de Maio); 

 Decreto-Lei nº 33/2014, de 4 de Março (Define o regime de licenciamento e de 

fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio social – IPSS); 

 Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de Novembro (Altera o estatuto das IPSS); 

 Decreto-Lei nº 120/2015, de 30 de Junho (Contrato entre o Estado e as IPSS, no 

âmbito da economia social e da substituição daquele por estas); 

 Portaria nº 196-A/2015, de 1 de Julho (Define os critérios, regras e formas em que 

assenta o modelo específico da cooperação estabelecida entre o Instituto da 

Segurança Social e as IPSS ou equiparadas); 

 Lei nº 76/2015, de 28 de Julho (1ª alteração ao Decreto-Lei 172-A/2014 – Estatuto 

das IPSS); 

 Portaria nº 3/2017, de 3 de Janeiro (Atualização do complemento solidário para 

idosos). 

 

2.3.4. Gestão e a Liderança numa IPSS 

 

Sabe-se que a generalidade do movimento associativo é gerido por pessoas cujas 

motivações assentam no espírito de servir, mas cuja prevalência assentará na mais pura 

‘carolice’. Ora, nos tempos que correm, as exigências e a dimensão de muitas dessas 

organizações já não se compadecem com esse tipo de gestão. Existem hoje organizações 

de carácter associativo e de entre elas, muitas IPSS, com um volume de negócios da 

ordem dos milhões de euros e esta ordem de grandeza não é compaginável com a 

presença nos órgãos decisórios de pessoas sem a adequada preparação na área da 

gestão. Contudo e apesar de se tratar de uma organização da área social, tem que ter 

uma liderança forte. Para Lourenço (2000, p. 17) “a função principal do líder e condição 

da sua eficácia, é a sua maior ou menor capacidade de motivar os subordinados para 

atingir os objetivos desejáveis, conseguindo maior empenho, satisfação e aceitação da 

sua liderança”. 

Para Anheier, (2005, citado por Silva, 2014, pp. 26-27), “estas organizações 

caracterizam-se por apresentar ‘uma hierarquia plana oferecendo menos oportunidades 

para avanço dentro das organizações’ ao mesmo tempo, os contractos de incentivos são 

raros entre os gestores das OTS”. 
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Contudo, nem só da gestão de dinheiro trata um modelo de governance com a 

complexidade de um gestor de uma IPSS. Drucker (2006, citado por Pereira, 2013), 

considera que “a instituição sem fins lucrativos precisa de fixar metas específicas em 

termos dos seus serviços às pessoas e precisa de elevar constantemente essas metas ou o 

desempenho cairá” (p. 50). 

Com efeito, ao invés da gestão pura e dura, a gestão de uma organização deste 

tipo pressupõe ainda uma grande sensibilidade, face à natureza da atividade, tanto ao 

nível dos chamados clientes, como dos colaboradores, estes obrigados a um grande 

desgaste diário, consubstanciado em dramas como os problemas de saúde ou de um 

envelhecimento dos clientes nem sempre apoiado por uma retaguarda familiar presente 

ou ainda pelos seus próprios problemas de índole laboral, como o trabalho por turnos, 

que podem afetar o equilíbrio familiar ou ainda e não menos importante, a sempre 

presente questão salarial. Para Loureiro, Ferreira e Duarte (2007): 

cabe ao líder a missão de atingir os resultados pretendidos pela organização 

através das pessoas. Sendo assim, à medida que os líderes são capazes de 

influenciar, motivar e dirigir os comportamentos dos seus subordinados, estão já 

a exercer a liderança. (p. 31)  

 

Chiavenato (2007) considera que as organizações, para produzirem resultados 

devem desempenhar funções ativadoras, sendo uma delas a liderança e o uso adequado 

de incentivos para conseguir a motivação. É assim necessário que os gestores conheçam 

as motivações humanas e saibam conduzir as pessoas, ou seja, liderar. 

A gestão está ligada à liderança e numa análise cronológica verifica-se que esta 

“atividade” já é bastante antiga, exemplificando o Código de Hamurabi (Babilónia) que, 

por volta de 1800 a.C. já estabelecia as “regras de gestão” e a importância do contrato 

escrito e testemunhal e o reconhecimento de que a responsabilidade não pode ser 

transferida (Teixeira, 2013). 

Teixeira (2013) define as aptidões do gestor em três partes, expressando-as do 

seguinte modo: (i) Aptidão conceptual (capacidade de aprender ideias gerais e abstratas 

e aplicá-las em situações concretas, vendo a organização como um todo e como as 

várias funções se complementam); (ii) Aptidão Técnica (capacidade de usar 

conhecimentos, métodos ou técnicas específicas); e (iii) Aptidão em Relações Humanas 

(capacidade de compreender, motivar e obter a adesão de outras pessoas, envolvendo as 
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características relacionadas com as capacidades de comunicar, trabalhar e entender as 

atitudes e os comportamentos dos indivíduos e dos grupos). 

Longe vão os tempos em que a gestão se confinava ao “deve e haver”. Atualmente e 

com particular relevância para quem gere uma IPSS, a variável “Relações Humanas” 

assume grande importância, até porque produzir ou transacionar mercadorias ou 

produtos não será propriamente a mesma coisa, que satisfazer pessoas fragilizadas e em 

muitos casos revoltadas com a sua difícil situação e ainda o sempre complexo e difícil 

clima laboral. Para serem realmente eficazes, “as boas práticas de gestão de pessoas 

precisam de ter duas caraterísticas fundamentais: estar devidamente articuladas e serem 

aplicadas como parte da estratégia organizacional” (Cunha et al., 2014, citado por 

Figueira, 2017, p. 55). 

Por outro lado, nem sempre é possível colocar gestores profissionais nas 

direções das IPSS, até porque são normalmente cargos não remunerados. Contudo, esse 

handicap é normalmente compensado com uma grande dedicação daqueles que se 

disponibilizam para essa nobre missão, na maioria das vezes ancorados em direções 

técnicas de elevada competência nas mais variadas vertentes. 

As OTS (Organizações do Terceiro Setor), têm vindo a ser confrontadas com a 

crescente exigência ao nível da competitividade e qualidade nos serviços prestados. Este 

contexto exige o desenvolvimento de estratégias de GRH assentes no investimento nos 

colaboradores, nas competências, comunicação, motivação, envolvimento e participação 

nas decisões (Ridder et al., 2012, citado por Nogueira, 2014, p. 8). 

Nas centenas de IPSS existentes em Portugal encontraremos certamente todos os 

tipos de liderança que French identificou em 1985: autocrático (ser omnipresente na 

organização, fazendo prevalecer o cunho da autoridade, definindo as tarefas específicas 

e reservando para si a capacidade exclusiva de julgar ou elogiar, com capacidade de 

incutir temor e medo, mas raramente respeito), democrático (líder natural que trabalha 

em equipa, fomenta a partilha e se predispõe a aceitar sugestões, sendo um líder 

objetivo, quer no elogio, quer na crítica, dando primazia ao grupo) e laissez-faire (líder 

que delega e que privilegia os fins ou objetivo final, em detrimento dos meios). 

A questão relevante está em que liderança, pela tipologia da atividade, assume 

particular relevância para a motivação ou desmotivação de colaboradores ou clientes. 

Estes três tipos de liderança têm sensibilidades diferentes que interferem com a questão 

das prioridades do modelo de gestão para a organização, com os resultados e com 
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estratégias que podem ser imediatistas ou médio/longo prazo. Entre tantas realidades, a 

multiplicidade de modelos de governance adequa-se a cada caso, já que cada IPSS é um 

caso concreto. Pode considerar-se que há um tempo, um espaço e uma realidade 

concreta para cada tipo de liderança e de líder. Segundo Santos e Teixeira (2007, citado 

por Melim, 2013, p. 25), a “Qualidade é o conjunto das soluções para os diversos 

problemas ligados à gestão das organizações, forçosamente encontradas por quem nelas 

trabalha, no âmbito de um processo coletivo sob orientação de uma forte liderança”. 

Chiavenato (2001), considera que a liderança é necessária em todos os tipos de 

organização humana, sendo fundamental em todos as funções da gestão. 

A gestão correta dos recursos na prossecução da sua missão, baseada num 

sistema rigoroso e exigente de prestação de contas, leva a uma maior capacidade de 

resistir a crises financeiras (Abraham, 2003, citado por Silva, Santos, Mota, & Martin, 

2014, p.16). 

Bateman e Snell (2007) referem que, neste âmbito, existem várias teorias, sendo 

a Teoria do Envolvimento Organizacional de Allen e Meyer (1997), a mais aplicável 

numa IPSS, referindo as três dimensões para o envolvimento organizacional: afetiva 

(grau em que o colaborador se sente emocionalmente ligado, envolvido e identificado 

com ar organização – sente que quer permanecer – desejo), instrumental (grau em que o 

colaborador se mantém ligado a organização devido ao reconhecimento dos custos 

associados com a sua saída da mesma, podendo advir da ausência de alternativas de 

emprego ou do sentimento de sacrifícios pessoais gerados pela saída serão elevados – 

sente que tem necessidade de permanecer – necessidade) e normativa (grau em que o 

colaborador possui um sentido de obrigação de permanecer na organização – sente que 

deve permanecer – obrigação). 

 

2.3.5. Resumo do subcapítulo “Terceiro Setor” 

 

No presente resumo abordou-se o subcapítulo “Terceiro Setor”, tendo sido feita 

uma retrospetiva histórica da assistência social em Portugal, desde o tempo da 

monarquia, nomeadamente durante os consulados de Hintze Ribeiro e José Luciano de 

Castro e com o contributo de Pimental (2001). 

Atualmente o Terceiro Setor é já uma componente importante do tecido 

empresarial português e um parceiro fundamental para a prossecução dos objetivos 
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governamentais. Com um início a cargo das misericórdias, asilos ou hospitais (Varela, 

2014) e subsequente desresponsabilização dos governos no início do século XX, que 

sistematicamente o menorizavam.  

Tendo como objeto de análise uma IPSS, procedeu-se à sua caracterização. 

Contextualizou-se o seu surgimento, através do Decreto-Lei 119/83, de 25 de Fevereiro, 

e definiram-se os contornos do seu funcionamento. A criação de estatutos para as 

associações e as suas responsabilidades, essencialmente ao nível institucional e de 

gestão, bem como os requisitos estruturais, são aspetos a relevar. 

A importância das IPSS no assegurar no que se considera serem as 

responsabilidades do Estado, como a proteção social de crianças, deficientes e idosos, 

consubstanciado em pressupostos constitucionais e ainda legislação diversa sobre a sua 

organização e funcionamento. Como em qualquer organização, a questão das lideranças, 

nos seus diversos tipos e estilos, tem importância determinante. 

 

Visto o tema do Terceiro Setor, passa-se à revisão do tema Sustentabilidade. 

 

2.4. Sustentabilidade 

 

Para a sustentabilidade de um setor que não persegue a maximização do lucro, 

como qualquer empresa de mercado, não é suficiente uma gestão ao nível da excelência, 

porquanto há fatores exógenos que serão tão ou mais importantes que a referida “gestão 

de excelência”. Neste contexto, assumem particular relevância o rendimento das 

pessoas, a natalidade e a longevidade, fatores que têm a ver com a “razão de ser” das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social. 

Em termos de longevidade e segundo estudo publicado pela revista “Lancet” em 

Outubro de 2018, Portugal é já o 5º país com maior esperança média de vida do mundo 

com 80,78 anos. O ranking é liderado pela Espanha com 85,8 anos, seguida pelo Japão, 

Singapura e Suíça. Atrás de Portugal e no “top 10”, ficam a Itália, Israel, França, 

Luxemburgo e Austrália. 

Por outro lado, o INE (Instituto Nacional de Estatística) publicou em 27 de 

Setembro de 2018 um estudo que aponta que a esperança média de vida dos portugueses 

passou para os 80,78 anos, sendo para as mulheres de 83,41 anos e para os homens de 
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77,74 anos. A diferença entre homens e mulheres estreitou para 5,67 anos, já que em 

2010 e segundo estudo da mesma entidade esta era de 6,02 anos. 

 

2.4.1. População Portuguesa 

 

A população portuguesa residente tem nas últimas décadas evoluído para uma 

situação muito preocupante e que atenta muito seriamente a sustentabilidade futura do 

país.  

Assim, a seguir à desertificação dos anos 1960, decorrente da Guerra Colonial e 

do grande surto migratório para a Europa, a população residente foi subindo desde o 

início dos anos 1970, oscilando de meados de 1980 a meados de 1990, tendo depois e 

até 2010 uma evolução positiva, ano em que atingiu os 10.573.100 habitantes, tendo 

depois descido de uma forma acentuada, ao ponto de contar em 2018 com 10.283.822 

de portugueses residentes no território nacional, isto é, menos 289.278 que há apenas 

nove anos atrás (2010). 

Outro dado relevante e não menos importante, é a quebra da natalidade e o 

envelhecimento da população, situações bem visíveis na Tabela e Figura seguintes. 

 

Tabela 1. População Residente – Evolução Cronológica. 

Escalão Etário 1971 2018 Escalão Etário 1971 2018 

00 – 04 783.328 428.012 45 – 49 514.275 771.243 

05 – 09 854.959 474.683 50 – 54 445.133 751.816 

10 – 14 826.379 513.037 55 – 59 434.709 725.750 

15 – 19 756.719 554.328 60 – 64 407.583 663.927 

20 – 24 640.531 537.998 65 – 69 331.454 619.030 

25 – 29 526.928 548.399 70 – 74 233.030 529.972 

30 – 34 519.152 583.958 75 – 79 147.983 425.577 

35 – 39 553.314 695.341 80 – 84 79.056 350.266 

40 – 44 544.692 806.585 85 + 44.536 303.906 

Fonte: Pordata (2019). 
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Figura 10. Gráfico de População Residente – Evolução Cronológica. 

Fonte: Pordata (2019). 

 

Em termos de esperança média de vida em 2018 a Tabela seguinte exemplifica 

claramente o corte dos anos 1970 com valores na ordem dos 67/68 anos para valores 

atuais de 80/81 anos (2017). Portugal era um dos países europeus com mais baixa 

esperança média de vida, tendo como causas próximas, o atraso social e tecnológico e 

sobretudo a área assistencial que, além da quase inexistência de assistência médica, 

quase não havia proteção social na velhice, o que deu origem ao fenómeno generalizado 

da mendicidade, um pouco por todo o país. O povo que ‘durava menos na Europa’ é 

hoje o 5º no mundo. 

 

Tabela 2. Esperança Média de Vida. 

ANO Total Masc. Femin. ANO Total Masc. Femin. 

1960  60,7 66,4 1994 75,0 71,5 78,5 

1970 67,1 64,0 70,3 1995 75,4 71,8 79,0 

1971 66,8 63,6 70,1 1996 75,3 71,7 79,0 

1972 68,5 65,3 71,5 1997 75,5 71,9 79,1 

1973 67,6 64,5 70,7 1998 75,8 72,2 79,4 

1974 68,2 64,8 71,4 1999 76,0 72,5 79,6 

1975 68,4 64,7 72,1 2000 76,4 72,9 79,9 

1976 69,0 65,3 72,6 2001 76,7 73,3 80,1 

1977 70,1 66,5 73,7 2002 77,0 73,6 80,2 

1978 70,5 67,0 73,8 2003 77,4 74,1 80,6 

1979 71,0 67,9 74,6 2004 77,7 74,4 80,9 

1980 71,1 67,8 74,8 2005 78,2 74,8 81,3 

1981 71,7 68,2 75,2 2006 78,5 75,2 81,6 

1982 72,5 69,0 76,0 2007 78,7 75,5 81,8 

1983 72,4 68,9 75,8 2008 78,9 75,8 81,9 
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1984 72,6 69,1 76,1 2009 79,3 76,2 82,2 

1985 72,9 69,4 76,4 2010 79,6 76,5 82,4 

1986 73,4 69,9 76,8 2011 79,8 76,7 82,6 

1987 73,8 70,3 77,2 2012 80,0 76,9 82,8 

1988 73,8 70,3 77,3 2013 80,2 77,2 83,0 

1989 74,4 70,9 77,8 2014 80,4 77,4 83,2 

1990 74,1 70,6 77,5 2015 80,6 77,6 83,3 

1991 74,1 70,6 77,6 2016 80,8 77,7 83,4 

1992 74,4 70,8 78,0 2017 80,8 77,7 83,4 

1993 74,6 71,0 78,2     

Fonte: Pordata (2019). 

 

Em termos de População Residente (estimada) os dados abaixo expressos 

demonstram a tendência da quebra da natalidade e deixam antever um défice 

demográfico que poderá ser catastrófico para a sustentabilidade do estado social se, 

entretanto, não forem tomadas algumas medidas conducentes ao reequilíbrio entre o 

setor contributivo e o setor beneficiário. A “importação” de imigrantes jovens já está a 

ser equacionada para o efeito. 

A concretizarem-se as previsões e projeções demográficas para 2080, da Tabela 

seguinte, que confirmariam os receios já expressos, seguramente que tornará Portugal 

num país inviável, já que teria três vezes mais idosos que jovens, com uma redução 

drástica da população ativa e um índice de dependência incomportável, levando à 

falência generalizada do sistema assistencial, como o conhecemos hoje. 

 

Tabela 3. Projeções demográficas para 2080. 

 2080 2017 

População residente 7.700.000 10.300.000 

Nº de jovens 900.000 1.400.000 

Nº de idosos 2.800.000 2.200.000 

Índice envelhecimento (nº de idosos por cada 100 jovens) 308,7 155,4 

População em idade ativa 4.000.000 6.600.000 

Índice de dependência total (Nº de jovens + idosos por cada 100 

pessoas ativas) 
94,4 54,7 

Dados: Pordata (2019). 

 

2.4.2. Mercado de Trabalho 

 

Quem diria ainda há cem anos que iria haver paridade no emprego entre homens 

e mulheres. A emancipação da mulher passou muito pela mudança profunda que se 
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operou em Portugal nos anos 1970. Sabe-se que até a meados do século XX, a estrutura 

familiar era tipificada do seguinte modo: o homem era o responsável pelo sustento da 

família e a mulher cuidava dos filhos e dependia economicamente do marido. Eram 

raras as mulheres com carreira profissional. Hoje existe uma paridade quase absoluta. 

Ressalta aqui uma maior população ativa em contraste com menor número de 

população empregada e ainda uma acentuada redução do desemprego, quer em homens, 

quer em mulheres, em apenas um ano.  

 

Tabela 4. Variação do Emprego. 

Emprego 3º Trim. 2018 3º Trim. 2017 Var. Homol. % 

População ativa (milhares) 5.225,5 5.247,0 +0,2 

 Homens 2.662,1 2.678,9 -0,6 

 Mulheres 2.593,4 2.568,1 +1,0 

População empregada (milhares) 4.902,8 4.803,0 +2,1 

 Homens 2.497,2 2.471,7 +1,0 

 Mulheres 2.405,6 2.331,3 +3,2 

População desempregada (milhares) 352,7 444,0 -20,6 

 Homens 164,9 207,2 -20,4 

 Mulheres 187,8 236,8 -20,7 

Taxa de desemprego (%) 6,7 8,5 -1,8 

 Homens 6,2 7,7 -1,5 

 Mulheres 7,2 9,2 -2,0 

 Longa duração 3,4 4,9 -1,5 

Fonte:  Gabinete de Estudos do Partido Socialista (INE, DGPJ e MAI) (0219). 

 

2.4.3. Distribuição de rendimento e condições de vida das famílias 

 

Todos estes indicadores denotam uma clara melhoria na maioria dos itens de 

2018, em relação ao ano anterior. Diminuiu drasticamente o risco de pobreza em vários 

escalões etários e sociais, aspeto de grande importância para um potencial futuro 

sustentado das instituições de cariz social e solidário. 

De notar que esta acentuada melhoria começa em 2014, tendo claramente a ver 

com a redução dos efeitos da intervenção externa em Portugal por parte da ‘Troika’. 

Em 2018 a taxa de risco de pobreza por regiões do país era a seguinte: Portugal: 

17,3; Norte: 18,6; Centro: 18,6; AM Lisboa: 12,3; Alentejo: 17,0; Algarve: 18,6; RA 

Açores: 31,5 e RA Madeira: 27,4. 
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Tabela 5. Distribuição de Rendimento e Condições de Vida das Famílias. 

Rendimentos monetários líquidos – Limiar de 

pobreza a): 

2017 2016 2015 2014 

5.610,00 5.443,00 5.269,00 5.061,00 

Mensais: 468,00 454,00   

     

Taxa de risco de pobreza após transferências 

sociais: 

2017 2016 2015 2014 

17,3 18,3 19,0 19,5 

 Homens 16,6 17,8 18,2 18,8 

 Mulheres 17,9 18,7 19,6 20,1 

 Menores de 18 anos 18,9 20,7 22,4 24,8 

 População ativa 18-64 anos 16,7 18,1 18,2 18,8 

 População idosa 65+anos 17,7 17,0 18,3 17,0 

 População desempregada 24,8 25,1 25,4 25,1 

o Desempregado 45,7 44,8 42,0 42,0 

o População reformada 15,7 15,1 16,0 14,4 

 População empregada 9,7 10,8 10,9 10,9 

 Famílias s/crianças dependentes 16,5 16,9 16,8 16,6 

 Famílias c/crianças dependentes 18,1 19,7 21,0 22,2 

     

Indicadores de desigualdade 2017 2016 2015 2014 

(Corresponde a 60% da mediana) 24,5 27,0 26,7 29,0 

     

População em risco de pobreza ou  

exclusão social 

2018 2017 2016 2015 

21,6 23,3 25,1 26,6 

Fonte: Gabinete de Estudos do Partido Socialista (INE, DGPJ e MAI) (2019). 

 

2.4.4. Sociedade da Informação e do Conhecimento 

 

Com o crescente isolamento das pessoas mais idosas ou empobrecidas, o acesso 

às novas tecnologias e à internet, possibilitando novos convívios, ainda que virtuais, 

ajudam a diminuir um drama que está longe da sua resolução. Contudo, a distância que 

nos separa da média da União Europeia já não é assim tão grande e espera-se que dentro 

de alguns anos essa distância possa ser ultrapassada. 

 

Tabela 6. Acesso de Famílias à Internet. 

Acesso de famílias à Internet 2018 2017 Var. % 

 Ligação em casa 79,0 77,0 +2,0 

o Com banda larga 77,0 76,0 +1,0 

o Média UE28  85,0  

Fonte:  Gabinete de Estudos do Partido Socialista (INE, DGPJ e MAI) (2019). 

 

2.4.5. Sustentabilidade das IPSS 

 

Segundo Quintão (2004), Portugal é um dos países onde o Terceiro Setor está 

em emergência e ainda sem uma definição clara entre este e a economia social. 
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Contudo, as IPSS aparecem como uma “tábua de salvação” de grande parte da 

população, face à inconstância económica, incertezas e baixos salários. 

Azevedo (2012) considera essencial que as IPSS se fortaleçam não só na 

qualidade e diversidade dos serviços prestados, como também ao nível da sua própria 

sustentabilidade, o que remete para um desafio constante e global no desenvolvimento 

de todas as IPSS que orienta diretamente para as práticas de gestão. 

Falconer (1999) descreve a sustentabilidade como a capacidade de captar 

recursos financeiros, materiais e humanos, de maneira suficiente e continuada, e utilizá-

los com competência, de forma a perpetuar a organização e fazer com que esta alcance 

os seus objetivos. Adverte, no entanto, que a inexistência de diversificação das fontes de 

financiamento coloca em causa a sustentabilidade económica deste tipo de organização. 

Para Azevedo e Couto (2012, citado por Figueira, 2017): 

o modelo uniformizado de funcionamento imposto pelo Estado condiciona o 

comportamento e a estrutura de cada instituição, deste modo e limita a sua 

autonomia no desenvolvimento dos serviços prestados, assim como na sua 

capacidade de exercer sustentavelmente as suas funções económicas. (p. 40)  

 

Ao nível conceptual, Melo e Froes (2002) entendem que uma organização 

sustentável deve ter uma alta capacidade de gestão, participação, integração, iniciativa, 

produção, articulação, mobilização, organização, aliada a um alto grau de 

consciencialização, identidade e objetividade comum. 

 

2.4.6. Resumo do subcapítulo “Sustentabilidade” 

 

Quando referimos sustentabilidade, referimo-nos fundamentalmente a todos os 

fatores que na gíria popular quer dizer “que aguentam o barco”. Numa empresa de 

mercado o que faz aguentar o barco são os clientes, os fornecedores, os seus 

colaboradores, o regime fiscal e ainda uma boa gestão. 

Numa empresa do Terceiro Setor, mais concretamente numa IPSS, a sua 

sustentabilidade passa por conseguir afetar recursos financeiros. Estes dependem de 

alguns fatores como esperança média de vida, longevidade, natalidade, evolução da 

população residente e as projeções a longo prazo [2080]. Outros tópicos igualmente 

importantes como o emprego e o rendimento e a sua distribuição territorial. 
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Estes fatores têm diretamente a ver com a sustentabilidade da IPSS em estudo, já 

que constituem o seu foco, tendo em conta que é aí que vão captar os utentes/clientes, 

no fundo, o seu objetivo maior enquanto organização de cariz social e assistencial. Ter 

colaboradores qualificados para as funções que exercem e estarem motivados também 

ajudam à sustentabilidade deste tipo de organização. 

 

2.5. Resumo do capítulo “Fundamentação Teórica” 

 

No presente resumo abordaram-se os quatro subcapítulos, “Conhecimento”, 

Qualificação de Recursos Humanos-Formação e Carreiras”, Terceiro Setor” e 

“Sustentabilidade” que compõem o presente capítulo “Fundamentação Teórica”. 

Iniciou-se com o subcapítulo “conhecimento”.  

O conhecimento é hoje uma “peça-chave” de todo o desenvolvimento 

organizacional. Neste resumo procurou-se evidenciar o conhecimento e as suas várias 

formas e fases, definindo-as para uma melhor identificação com o que acontece no dia a 

dia das organizações. Socorrendo-nos das visões de Nonaka e Takeuchi (2008), 

aludimos ao conhecimento tácito que, não sendo facilmente visível e explicável, é 

altamente pessoal e difícil de formalizar. Este tipo de conhecimento tão visível nos 

círculos sociais informais dentro das organizações, está enraizado nos ideais, valores ou 

emoções. Contém uma importante dimensão cognitiva. 

O conhecimento explícito, que pode ser expresso em palavras, números ou sons 

e compartilhados, em forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, 

especificações de produtos ou manuais. Pode ser transmitido aos indivíduos, formal e 

sistematicamente (Nonaka, & Takeuchi, 2008). É a formalização do conhecimento, que 

pode depois ser “armazenado” dentro da organização e rentabilizado no futuro. 

O conhecimento cultural, que consiste num conjunto de opiniões, normas e 

valores, que conjugadas, dão forma à estrutura. É a assimilação do “negócio” da 

organização pelos seus membros, que ficam a perceber todo o universo de interesses e 

conecções que envolvem e relacionam a organização. É neste tipo de conhecimento que 

tem origem a chamada “cultura da empresa” (Leonard-Barton, 1995, citado por 

Thomaz, 2005). 

A descrição do processo SECI (Nonaka, & Takeuchi, 1995) e as suas quatro 

fases, a socialização (tácito para tácito), externalização (tácito para explícito), 
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combinação (explícito para explícito) e internalização (explícito para tácito), “fazem o 

desenho” da criação do conhecimento. A criação do conhecimento organizacional e as 

condições que o promovem, tais como tornar possível a sua disseminação pela 

organização, que assim cria conhecimento, a que se junta a partilha, transferência e uso. 

O subcapítulo em análise foi concluído com a análise e representação do modelo de 

cinco fases do processo de criação de conhecimento, que inicia em fase tácito e conclui 

em explícito, ancorando-se em condições promotoras como a intenção, autonomia, 

flutuação/caos criativo, redundância e variedade requisito.  

A qualificação de recursos humanos é fundamental para qualquer organização. 

Na abordagem a este tema, foram consideradas a formação e as carreiras, dois vetores 

fundamentais para a gestão dos ativos humanos. No tópico “formação” são evidenciadas 

as suas várias formas são evidenciadas as suas várias formas. De entre elas merecem-

nos especial atenção, além da clássica formação profissional, tão presente na quase 

totalidade das organizações, até por imperativo legal e de um modo mais frequente, por 

necessidade destas. Pela frequência a que se recorre, assume particular importância o 

subprocesso formativo da mentoria e treino especializado, evidenciando as suas 

diferenças e confluências, com recurso a autores como Chiavenato (2010) ou Matta e 

Victoria (2015). 

As carreiras por seu lado, aparecem em contexto organizacional como um fator 

motivacional para os colaboradores, capaz de catapultar o desempenho individual para 

níveis extraordinários. O conceito de carreira tem vindo a consolidar-se desde a fase 

embrionária da Revolução Industrial até à atualidade. Autores como Hall (1976), Van 

Maanen (1977), London e Stumph (1982) e Dutra (1996), entre outros, fizeram estudos 

sobre o assunto, nomeadamente sobre o papel que as empresas tiveram na construção 

das carreiras dos seus colaboradores, bem como o papel destes, num tempo mais 

recente, em relação às suas próprias carreiras. 

No presente resumo abordou-se o subcapítulo “Terceiro Setor”, tendo sido feita 

uma retrospetiva histórica da assistência social em Portugal, desde o tempo da 

monarquia, nomeadamente durante os consulados de Hintze Ribeiro e José Luciano de 

Castro e com o contributo de Pimental (2001). 

Atualmente o Terceiro Setor é já uma componente importante do tecido 

empresarial português e um parceiro fundamental para a prossecução dos objetivos 

governamentais. Com um início a cargo das misericórdias, asilos ou hospitais (Varela, 
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2014) e subsequente desresponsabilização dos governos no início do século XX, que 

sistematicamente o menorizavam.  

Tendo como objeto de análise uma IPSS, procedeu-se à sua caracterização. 

Contextualizou-se o seu surgimento, através do Decreto-Lei 119/83, de 25 de Fevereiro, 

e definiram-se os contornos do seu funcionamento. A criação de estatutos para as 

associações e as suas responsabilidades, essencialmente ao nível institucional e de 

gestão, bem como os requisitos estruturais, são aspetos a relevar. 

A importância das IPSS no assegurar no que se considera serem as 

responsabilidades do Estado, como a proteção social de crianças, deficientes e idosos, 

consubstanciado em pressupostos constitucionais e ainda legislação diversa sobre a sua 

organização e funcionamento. Como em qualquer organização, a questão das lideranças, 

nos seus diversos tipos e estilos, tem importância determinante. 

Quando referimos sustentabilidade, referimo-nos fundamentalmente a todos os 

fatores que na gíria popular quer dizer “que aguentam o barco”. Numa empresa de 

mercado o que faz aguentar o barco são os clientes, os fornecedores, os seus 

colaboradores, o regime fiscal e ainda uma boa gestão. 

Numa empresa do Terceiro Setor, mais concretamente numa IPSS, a sua 

sustentabilidade passa por conseguir afetar recursos financeiros. Estes dependem de 

alguns fatores como esperança média de vida, longevidade, natalidade, evolução da 

população residente e as projeções a longo prazo [2080]. Outros tópicos igualmente 

importantes como o emprego e o rendimento e a sua distribuição territorial. 

Estes fatores têm diretamente a ver com a sustentabilidade da IPSS em estudo, já 

que constituem o seu foco, tendo em conta que é aí que vão captar os utentes/clientes, 

no fundo, o seu objetivo maior enquanto organização de cariz social e assistencial. Ter 

colaboradores qualificados para as funções que exercem e estarem motivados também 

ajudam à sustentabilidade deste tipo de organização. 

 

Concluído o capítulo sobre a fundamentação teórica dos temas de 

Conhecimento, Qualificação de Recursos Humanos-Formação e Carreiras, Terceiro 

Setor e Sustentabilidade, passa-se ao capítulo 3 sobre a metodologia de investigação e 

caso de estudo. 

 

 



 

Conhecimento e gestão sustentável de uma IPSS 

 

António Carvalho Gonçalves / Dissertação de Mestrado em GRH 58 

 



 

Conhecimento e gestão sustentável de uma IPSS 

 

António Carvalho Gonçalves / Dissertação de Mestrado em GRH 59 

 

Capítulo 3.  Metodologia de Investigação 

 

No presente capítulo será apresentada a metodologia utilizada, as questões de 

investigação e os procedimentos tidos em conta para a recolha de dados. 

 

3.1. Metodologia 

 

Não há métodos melhores do que outros, uma vez que tudo depende dos 

objetivos, do modelo de análise e das características do campo de estudo (Quivy, & 

Campenhoudt, 1998). 

Neste estudo é utilizado o método da investigação qualitativa, cuja principal 

preocupação compreender qual a importância da criação de conhecimento na gestão 

sustentável de uma IPSS. 

A metodologia de investigação adotada, de cariz quali-quantitativo, baseou-se 

numa extensa e criteriosa revisão da literatura e na consulta de documentos, seguida da 

análise de conteúdo dos dados recolhidos. Este método foi selecionado porque mais do 

que avaliar fenómeno, permite descrever e interpretar a importância da criação de 

conhecimento na gestão sustentável de uma IPSS. 

 

3.2. Questões de investigação 

 

A pergunta central da investigação foi formulada em: Como a criação do 

conhecimento pode ajudar à gestão sustentável de uma IPSS? 

Partindo desta pergunta central de investigação e considerando os objetivos do 

estudo, foram formuladas questões derivadas que decompõem o tema em estudo:  

QD1 – Como a criação de conhecimento contribui / ajuda na gestão de uma IPSS? 

QD2 – Como a gestão sustentável contribui / ajuda na gestão de uma IPSS? 

QD3 – Como a qualificação/formação de recursos humanos contribui / ajuda na gestão 

de uma IPSS? 

QD4 – Como estes temas, no seu conjunto, contribuem / ajudam para a sustentabilidade 

de uma IPSS? 
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3.3. Métodos 

 

Para responder a estas questões procedeu-se à revisão da literatura, numa 

primeira fase, com especial incidência sobre a criação e gestão do conhecimento, 

abordando essencialmente os autores de referência da gestão organizacional, Nonaka, 

Takeichi e Choo, entre outros, dado que apesar do estudo se centrar na gestão 

sustentável de uma IPSS, os seus princípios mantêm-se válidos para qualquer tipo de 

organização. 

Depois e como é de gestão de recursos humanos que se trata, foi feita uma 

abordagem sobre esta área, com recurso a leituras e demais documentação sobre a 

qualificação de recursos humanos, nomeadamente dos vários modelos de formação e 

ainda às carreiras e demais variáveis que lhes estão subjacentes nestas organizações. 

Em termos do contexto envolvente e de modo a melhor documentar este 

trabalho, recorreu-se a dados estatísticos relevantes, especialmente os respeitantes à 

esperança média de vida em Portugal, às taxas de natalidade e mortalidade e a dados 

relativos aos rendimentos dos portugueses. 

Para a segunda parte do trabalho recorreu-se aos dados e demais documentação 

da instituição em estudo, Associação de Bem Estar Estrela d’Alva (ABEEA), com 

especial ênfase no seu contexto, caracterização, organização e, em especial, os 

constrangimentos e demais dificuldades de funcionamento com que esta se depara. 

Foram ainda abordadas as qualificações do pessoal, com foco especial na 

complexidade das várias funções, já que na sua esmagadora maioria, tratam de um 

público-alvo com características especiais e que requerem um conjunto de competências 

diferenciado, como crianças, idosos e pessoas portadoras de deficiência. 

 

3.4. Caracterização da Instituição 

 

A Associação de Bem Estar Estrela d’Alva (ABEEA) foi fundada em 14 de 

Setembro de 1984, com o estatuto de IPSS, publicado no Diário da República, III série, 

de 16 de Outubro de 1984. Começou por dar resposta a 40 crianças, na ocupação dos 

seus tempos livres (OTL), nas instalações da Junta de Freguesia, criando a resposta 

social de Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL). 
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Só mais tarde a sua ação veio a ser alargada à restante população. Em 1993, com 

a mudança das instalações para um edifício construído de raiz para o efeito (as atuais 

instalações) a ABEEA deu continuidade à resposta social de CATL, que atualmente 

acolhe 29 crianças e passou também a prestar apoio aos idosos. 

O serviço prestado à terceira idade começou com a inauguração de um Centro de 

Dia que hoje apoia 35 idosos, no ano seguinte teve início o Serviço de Apoio 

Domiciliário que auxilia diariamente 49 idosos e ainda o Centro de Atividades 

Ocupacionais que apoia 13 pessoas com deficiência. 

Não se podendo demitir do seu principal papel, da razão da sua existência, ou 

seja os mais desfavorecidos, fragilizados e vulneráveis, a Associação tem desde 

Novembro de 2012, em funcionamento uma Cantina Social e desde Março de 2017 tem 

um envolvimento concertado na concretização da distribuição de géneros alimentares 

e/ou bens de primeira necessidade do PO/APMC (Programa Operacional de Apoio às 

Pessoas Mais Carenciadas). 

O progressivo envelhecimento da população, aliado à alteração na estrutura 

familiar, à mobilidade geográfica, à degradação das condições de habitação, à 

desadaptação das casas às necessidades dos idosos e à degradação das condições de 

saúde dos mesmos, levaram a Associação a repensar a sua estratégia de intervenção e a 

construir uma nova resposta social – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI). 

Esta estrutura abriu em 6 de Março de 2013, acolhendo 36 clientes residenciais e 

possibilitando paralelamente a criação de novos postos de trabalho.  

Este projeto surgiu como resposta à necessidade sentida ao longo de 19 anos de 

funcionamento do Centro de Dia e do Serviço de Apoio Domiciliário, quando em 

muitas situações estas duas respostas sociais ficaram aquém das reais necessidades 

sentidas pelos idosos e suas famílias. A concretização deste projeto complementa o 

trabalho social já desenvolvido pela Instituição, indo de encontro às necessidades 

sentidas pela comunidade onde se encontra inserida e contribuindo para o 

desenvolvimento da mesma. 

Caracterizada por se guiar por objetivos de cariz social, como a proteção dos 

cidadãos na velhice, das pessoas com deficiência e de menores em idade escolar, a 

Associação funciona com acordos de cooperação com o Centro Distrital de Segurança 

Social, através dos quais garante a prestação de serviços à população. 
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3.4.1. Caracterização do Meio 

 

Localizada na região litoral centro, mais especificamente na sub-região do 

Oeste, a Associação de Bem Estar Estrela d’Alva classifica-se como uma entidade de 

direito privado, sem fins lucrativos e de duração ilimitada, composta pela organização 

de um património que não tem titular individualizado e que procura ser eficiente e 

alcançar a aceitação e legitimidade por parte da cultura e da legitimidade. 

A autarquia onde se insere dispõe de uma vasta rede de serviços e equipamentos 

sociais, mormente na Educação, com uma escola básica 2+3, três escolas do 1º ciclo e 

três jardins de infância. Na Saúde conta com uma unidade de saúde familiar, um centro 

médico e uma farmácia. 

Em termos de equipamentos sociais, dispõe de uma IPSS – Associação de Bem 

Estar Estrela d’Alva, com as respostas sociais de Centro de Atividades Ocupacionais, 

Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas e Centro de Atividades de Tempos Livres. 

Existem ainda duas instituições congéneres na mesma freguesia, embora com 

valências diferenciadas e ainda uma outra IPSS numa freguesia contígua. 

 

3.4.2. Missão, Visão e Valores 

 

A missão da ABEEA é: promover serviços no apoio à comunidade, 

disponibilizando respostas sociais que garantam a satisfação nas necessidades dos 

clientes. 

Tem como visão: assegurar a continuidade dos serviços por profissionais 

qualificados e ser uma IPSS de referência regional na implementação de políticas 

sociais, intervindo ao serviço da vida e da pessoa humana. 

Apresenta como valores institucionais: (i) a Confidencialidade (restringe o 

conhecimento de dados dos clientes e colaboradores às pessoas que deles necessitam 

para o exercício do conteúdo funcional do cargo); (ii) o Rigor (toma decisões com base 

em factos e excuta tarefas e registos conforme definido nos procedimentos; (iii) a 

Privacidade (respeita espaços e tempos afetos à fruição dos clientes); (iv) a Integridade 

(respeita os deveres e os direitos de todas as partes interessadas e as regras 
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organizacionais de conduta); e (v) a Responsabilidade (age de acordo com a missão, as 

políticas e os requisitos do cargo e justifica as suas próprias ações). 

 

3.4.3. Organograma 

 

 

Figura 11. Organigrama da ABEEA. 

Fonte:  ABEEA (2019). 

 

3.4.4. Serviços disponibilizados (Valências) 

 

A instituição tem neste momento a funcionar várias valências, a saber: 

1- Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) – É uma resposta social destinada às 

crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos, por forma a desenvolver 

as suas potencialidades, contribuindo assim para o seu desenvolvimento integral. 

Com capacidade para 40 clientes, de ambos os sexos e em períodos e horários-extra 

escolares. Estas atividades, para além da ocupação do tempo referido, baseadas numa 

componente de natureza fortemente lúdica, constituem por si, um meio privilegiado 

de formação integrada e de educação para a cidadania.  
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2- Centro de Dia (CD) – É uma resposta social com capacidade para 40 clientes, que 

presta um conjunto de serviços que visam contribuir para a manutenção dos idosos 

no seu meio sócio familiar, de modo a retardar e/ou retardar o processo de 

envelhecimento. Este serviço compreende a alimentação, cuidados médicos e 

deslocações. O Centro de Dia oferece também atividades de terapia ocupacional e de 

animação. Neste sentido, organiza com regularidade passeios, convívios, jogos e 

festas, que contribuem de forma determinante para afastar a monotonia e momentos 

menos bons das suas vidas. Apoia atualmente 35 idosos. 

3- Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) – É uma resposta social com capacidade para 

72 clientes, que presta cuidados individualizados e personalizados, temporários ou 

permanentes, em domicílio a idosos. O SAD tem à disposição 4 viaturas que 

asseguram a prestação de um conjunto de serviços, tais como: alimentação no 

domicílio e que compreende 4 refeições diárias; cuidados de higiene e imagem 

pessoal; cuidados médicos e de enfermagem; higiene habitacional e tratamento de 

roupas, além de outros serviços extensivos às outras valências. Apoia atualmente 49 

idosos. 

4- Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) – É uma resposta social com 

capacidade para 36 clientes, desenvolvida em equipamento destinado a alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, num contexto de “residência 

assistida”, para pessoas com idade de reforma ou outras em situação de maior risco 

de perda de independência e/ou de autonomia. Por opção própria ou por inexistência 

de retaguarda social, os idosos integram-se em estrutura residencial, podendo aceder 

a atividades de apoio social, orientada para a promoção da qualidade de vida e para a 

condução de um envelhecimento sadio, autónomo, ativo e plenamente integrado. 

Assegura a prestação de um conjunto de serviços diversificados, tais como: 

alimentação; apoio aos clientes durante a refeição, quando necessário; cuidados de 

higiene e imagem pessoal; cuidados médicos e de enfermagem; lavagem e 

tratamento de roupas e apoio técnico ao nível psicossocial. 

5- Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) – É uma resposta social com capacidade 

para 15 clientes, desenvolvida em equipamento que presta atendimento a pessoas 

com deficiência grave/profunda com mais de 16 anos de idade e cujo nível de 

autonomia e competência funcional não viabiliza a inserção no mercado de trabalho. 

Esta resposta social promove o acompanhamento da pessoa com deficiência e/ou em 
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situação de risco de exclusão social, abrangendo na sua ação os domínios de 

prevenção, educação, reabilitação, apoio habitacional e outros. Assegura ainda a 

prestação de serviços comuns a outras valências, além de outros mais específicos, 

próprios da deficiência, como trabalhos manuais, hidroterapia, atividade física e 

atividades da vida diária, com o apoio da terapia ocupacional em prol da qualidade 

de vida e bem-estar dos clientes. Apoia atualmente 13 clientes. 

 

3.4.5. Política da Qualidade 

 

O Sistema de Gestão da Qualidade, ao abrigo da certificação pela Norma ISO 

9001:2015, aplica-se a todas as valências em funcionamento na instituição e visa 

satisfazer as necessidades e expectativas legítimas dos clientes, seus familiares e outras 

partes interessadas, cumprindo os requisitos aplicáveis à instituição, incluindo os legais 

e normativos, de forma a melhorar continuamente. 

A ABEEA promove a satisfação dos colaboradores, através da melhoria das 

condições de trabalho e formação, de modo a garantir o comprometimento e 

envolvimento dos mesmos. 

Com vista à participação e inclusão dos clientes e ao bom funcionamento da 

instituição, todos os colaboradores assumem também a responsabilidade de: (i) melhoria 

contínua dos serviços prestados; (ii) gestão eficaz dos recursos disponíveis e (iii) 

cumprimento dos procedimentos e regras estabelecidas. 

Em suma, a ABEEA assume a Qualidade como um elemento primordial da 

instituição, sendo a mesma da responsabilidade de todos os colaboradores. 

 

3.4.6. Recursos Humanos, Avaliação de Desempenho, Formação e 

Desenvolvimento 

 

Constituindo os colaboradores o recurso mais importante para o sucesso da 

instituição, o seu recrutamento é efetuado com base na competência e experiência 

profissional. É dada prioridade à capacidade de desenvolvimento das competências e a 

facilidade de adaptação a novos ambientes e novas tecnologias que, conjuntamente com 

a formação contínua, contribuem para o sucesso. 
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No âmbito dos recursos humanos e referidos a 2018, a instituição apresenta ao 

seu serviço 70 colaboradores, incluindo os prestadores de serviços, maioritariamente na 

área da saúde e 1 estágio profissional, distribuídos conforme mostra a Figura seguinte 

por área de intervenção. 

 

 

Figura 12. Distribuição de recursos humanos por área de intervenção 

Fonte:  ABEEA (2019). 

 

Um pilar de fundamental importância para um bom desempenho organizacional 

e pessoal é a avaliação de desempenho dos colaboradores que se constitui também como 

uma preciosa ferramenta de feedback para a gestão que assim pode gerir melhor e de 

uma forma mais justa, os seus recursos humanos. 

Neste contexto e num universo de 70 colaboradores a avaliação referente a 2018 

(46 avaliados) apresentou os seguintes resultados: Muito Bom: 10 (22%); Bom: 34 

(74%); Suficiente: 2 (4%). 

O Plano de Formação da instituição reflete as necessidades sentidas pelos 

colaboradores e pela organização, no sentido de os capacitar para o exercício das suas 

funções. Como na generalidade das organizações, é difícil compatibilizar a formação 

com o exercício normal do trabalho quotidiano. Por essa razão, é cada vez mais aceite e 

praticada uma formação de menor carga horária como workshops, seminários, 

encontros, demonstrações, etc. 

Por outro lado, mantém-se a disponibilidade para reforçar as necessidades 

específicas dos profissionais com recurso a formações externas, de acordo com as 

necessidades e possibilidades financeiras da Instituição. Em 2019 foi definido como 

prioritário um Plano de Formação direcionado para as seguintes áreas: (i) Sistema de 
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Gestão da Qualidade 9001:2015; (ii) HACCP-Boas Práticas e Segurança Alimentar; (iii) 

Segurança e Saúde no Trabalho; (iv) Prestação do Serviço; (v) Motivação dos 

Colaboradores. 

 

Vista a metodologia adotada e a caracterização da instituição objeto de estudo, 

passa-se à análise do caso de estudo. 
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Capítulo 4.  Caso de Estudo 

  

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos da comparação da 

revisão da literatura efetuada face à instituição objeto do caso prático e que é 

constituído pelos subtemas de análise: (i) Conhecimento; (ii) Qualificação de Recursos 

Humanos – Formação e Carreiras; e (iii) Sustentabilidade. 

 Pretende-se, assim, confrontar a teoria, baseada em trabalhos publicados por 

múltiplos autores, com a prática seguida na instituição que serve de modelo para o 

presente Caso de Estudo. Referem-se depois as diferenças entre as duas vertentes e 

sugerem-se propostas de melhoria. 

 

4.1. Conhecimento 

 

Em relação a este subtema, foi escolhido para a análise a efetuar o modelo de 

cinco fases do processo de criação do conhecimento. O modus operandi é efetuado pela 

comparação da teoria referente a cada uma das fases do modelo com as correspondentes 

práticas seguidas na instituição, relevadas as diferenças entre elas e apresentadas as 

subsequentes propostas de melhoria. 

Assim, no que se refere ao tema do Conhecimento e ao modelo de cinco fases do 

processo de criação do conhecimento, registou-se o seguinte: 

Quadro 2. Conhecimento – Teoria e Prática: diferenças e propostas de melhoria. 

TEORIA PRÁTICA PROPOSTA MELHORIA 

1ª Fase 

O processo de criação de 

conhecimento organizacional 

inicia-se com o compartilhamento 

do conhecimento tácito, que 

corresponde aproximadamente à 

socialização.  

Os membros de uma equipa 

reúnem-se e compartilham os seus 

conhecimentos (tácitos) sobre 

tema de interesse, amplificando-o 

dentro da organização. 

As pessoas são admitidas para 

uma função de determinada 

valência e são-lhe comunicadas 

as tarefas a desempenhar. 

A pessoa admitida, com o 

decorrer da atividade vai 

interagindo com as colegas e 

com os clientes (se for caso 

disso) e absorvendo 

gradualmente os valores da 

organização. 

O conhecimento tácito não é 

transferido nos dois sentidos, 

porquanto uma nova 

funcionária atuando num rígido 

quadro operacional pré-

definido, não dispõe de 

autonomia para fazer 

prevalecer a sua opinião. 

Propõe-se um programa de 

formação de entrada. 

2ª Fase 

É a fase da criação de conceitos. 

O conhecimento tácito 

compartilhado pela equipa é 

convertido em conhecimento 

explícito, criando um novo 

conceito, num processo 

Embora de uma forma não tão 

aberta como seria desejável, 

existe, até pela interação que se 

opera e decorrente da troca de 

opiniões entre as pessoas, acaba 

sempre por resultar em alguns 

ganhos de aprendizagem. 

A organização deve 

sistematizar os conceitos 

criados, estruturá-los e 

armazená-los, mantendo aquele 

“saber” à disposição da equipa 

para posterior discussão. 
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semelhante à externalização. 

O modelo mental tácito anterior é 

“transformado” em palavras, 

frases e conceitos explícitos, 

através do diálogo e reflexão 

coletiva. 

3ª Fase 

O conceito criado precisa de ser 

justificado e a equipa, 

eventualmente com outros 

elementos, submete o conceito a 

análises e estudos comparativos, 

contrapondo opiniões contra e a 

favor, para justificar o conceito.  

Nesta fase, a organização 

determina se este conceito vale a 

pena. 

As pessoas, integrantes de um 

determinado grupo funcional 

expõem novos métodos de 

trabalho às chefias e estas 

analisam o impacto que essas 

propostas têm no desempenho 

da área funcional e 

consequentemente na 

organização. 

As chefias devem dar total 

recetividade às opiniões dos 

grupos funcionais, sem perder 

a noção de uma gestão 

responsável e racional. 

4ª Fase 

Esta fase corresponde à 

construção de um arquétipo. A 

equipa transforma o conceito num 

protótipo ou modelo, como 

manifestação tangível desse 

mesmo conceito. 

Corresponde à fase da 

combinação, onde pela 

complexidade a que se chegou no 

processo, se exige a cooperação 

das diferentes áreas e níveis da 

organização. 

Uma determinada equipa, 

depois de expor entre si as 

vantagens de um sistema 

informático ou outro, para gerir 

o dia a dia dos clientes, como 

alimentação, medicação e 

outras, expõe o caso à Direção 

Técnica, que por sua vez redige 

um relatório bem 

pormenorizado e o reporta com 

parecer positivo à Direção da 

Instituição que, face a isto o 

adquire. 

Após a aquisição do software 

informático (Softgold) e como 

a sua utilização “mexe” com as 

rotinas entretanto consolidadas, 

a organização deve, para o 

efeito, assegurar formação 

adequada a todos os 

colaboradores. 

5ª Fase 

É a fase da nivelação do 

conhecimento, através da sua 

difusão interativa com 

componentes externos como 

clientes, empresas e outras 

organizações, universidades e 

distribuidores, já que a 

organização criadora de 

conhecimento não opera num 

sistema fechado, mas sim num 

sistema aberto” no qual existe um 

intercâmbio constante de 

conhecimento com o ambiente 

externo. 

O novo conceito criado, 

justificado e transformado em 

modelo ou protótipo, passa para 

um novo ciclo de criação de 

conhecimento num nível 

ontológico diferente. 

O novo equipamento e os novos 

procedimentos dele decorrentes 

são implementados, o que, dada 

a abrangência do seu impacto 

no funcionamento da 

organização implica um novo 

tipo de relacionamento com 

clientes, fornecedores e 

parceiros. 

A melhoria contínua ao nível 

dos novos processos e à 

medida que se vão 

consolidando, constituindo um 

portfólio de conhecimento na 

instituição em estudo. 

Incentivar o livre pensamento, 

conducente à apresentação de 

novas propostas de processos 

de melhoria no funcionamento 

das áreas funcionais onde estão 

integrados. 

A gestão deve ser proactiva em 

relação a essas propostas, 

aceitando-as e debatendo-as, 

transmitindo assim grande 

significância aos proponentes. 

 

Análise/Diferenças/Comentário: 

Analisando as cinco fases da criação de conhecimento no campo estritamente 

teórico e aplicando os seus pressupostos a uma organização em concreto, 

nomeadamente a uma IPSS, detetam-se algumas diferenças. 



 

Conhecimento e gestão sustentável de uma IPSS 

 

António Carvalho Gonçalves / Dissertação de Mestrado em GRH 71 

Assim, na 1ª fase, enquanto no plano teórico os membros de uma equipa 

compartilham o seu conhecimento, na prática, as pessoas que trabalham nessas 

instituições seguem as indicações, quer seja das chefias, quer seja dos restantes 

membros da sua equipa de trabalho. 

 Na 2ª fase, a diferença entre a teoria e a prática não é tão acentuada, até porque a 

interação, na prática, entre os membros da equipa, sugere igualmente um processo 

semelhante à externalização. 

 Na 3ª fase existe alguma similitude entre a teoria e a prática, com a ação teórica 

uma pouco mais dirigida à organização, enquanto na prática, a atividades dos grupos é 

mais dirigida à área funcional e dificilmente tem grande impacto imediato na 

organização, dado o carácter desta. 

 Na 4ª fase, na teoria corresponde à fase da combinação, em que o conceito é 

transformado em protótipo ou modelo. Na prática na instituição, são ultimadas as ideias 

e opiniões acerca de um novo processo de resolução de vários problemas operacionais e 

reportadas superiormente. 

 Finalmente na 5ª fase, verifica-se no quadro teórico, a conclusão do processo de 

criação de conhecimento e um início de um novo ciclo de criação de conhecimento. No 

plano prático, a instituição implementa o uso de um instrumento operacional, de novos 

procedimentos decorrentes e de um novo relacionamento comunicacional com 

interlocutores internos e externos. 

 

4.2. Qualificação de Recursos Humanos – Formação e Carreiras 

 

Em relação a este subtema procedeu-se a uma análise em quatro passos: (i) 

Formação; (ii) Carreiras; (iii) Papel das pessoas na escolha e planeamento da carreira; e 

(iv) Papel da empresa na gestão das carreiras. 

O modus operandi é efetuado pela comparação da teoria com as correspondentes 

práticas seguidas na instituição, relevadas as diferenças entre elas e apresentadas as 

subsequentes propostas de melhoria. 

Assim, no que se refere ao tema da Qualificação de Recursos – Formação, 

registou-se o seguinte: 
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Quadro 3. Formação – Teoria e Prática: diferenças e propostas de melhoria. 

TEORIA PRÁTICA PROPOSTA MELHORIA 

1 - Formação geral 

 

A formação é um processo que 

envolvem e aproximam o 

trabalhador e o trabalho pelos 

princípios da aprendizagem 

humana. 

Ou ainda, um esforço planificado 

e estruturado de modificação e/ou 

de desenvolvimento de 

conhecimento, capacidades ou 

atitudes, através de experiências 

de aprendizagem, que visam a 

melhoria do desempenho e 

resultados em áreas concretas da 

ação humana. 

A formação na ABEEA é 

ministrada em várias fases.  

Assim e sendo uma pessoa 

normalmente admitida 

especificamente para o serviço 

de uma valência onde, 

acompanhada de funcionárias 

mais antigas, vai interiorizando 

o know-how necessário para o 

exercício da função, é efetuado 

um on job training. 

Contudo, ao longo do ano e 

fruto da certificação pela Norma 

ISO 9001:2015, é ministrada à 

generalidade dos funcionários, 

alguma formação estruturante e, 

também, alguma formação 

pontual, quando necessário para 

o desempenho da função. 

A instituição, até por alguma 

complexidade que carateriza 

algumas funções, deve ter um 

plano de formação que 

contemple a formação de 

entrada, antes da entrada efetiva 

da funcionária/o no exercício da 

função. 

Deve ainda e pelas mesmas 

razões, facultar alguma 

formação específica de elevada 

qualidade que dote algumas 

pessoas da proficiência técnica 

que potencie a afirmação da 

instituição no exterior. 

2 - Mentoria e Treino 

Especializado 

 

Próprio de organizações onde são 

exigidas elevadas aptidões para o 

exercício de funções complexas, 

estes modelos formativos não são 

de aplicação frequente, sobretudo 

em IPSS. 

A mentoria é a participação de 

uma pessoa experiente (o mentor 

ou tutor) para ensinar e preparar 

outra pessoa com menos 

conhecimento ou familiaridade 

em determinada área. 

É a preparação de pessoas para 

cargos de relevo a longo prazo, 

sendo parte integrante do 

processo de encarreiramento ou 

do planeamento de carreira. 

O treino especializado é um 

processo que visa elevar a 

performance do indivíduo, grupo 

ou empresa, aumentando os 

resultados por meio de 

metodologias, ferramentas e 

técnicas cientificamente 

validadas, aplicadas por um 

profissional habilitado. 

O formador lidera, orienta, guia, 

treina, aconselha, desenvolve, 

estimula, de modo a criar 

competências e determinar 

potencialidades. 

Salvo situações de exigências 

funcionais de maior 

complexidade técnica, como 

cargos com requisitos de 

formação superior, a prática de 

mentoria e treino especializado 

é quase inexistente na 

instituição em estudo e na 

generalidade das organizações 

congéneres. 

Dada a exiguidade de meios 

humanos para a prática 

sistemática de mentoria e treino 

especializado em determinadas 

organizações, como o caso da 

IPSS em estudo, e de modo a 

obviar esta dificuldade, sugere-

se um processo de 

enriquecimento de funções, 

através de um agrupamento de 

“famílias” funcionais e 

“construção” de empregos de 

referência. 

 

Análise/Diferenças/Comentário: 
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No que concerne à chamada “formação geral”, as diferenças não são muito 

acentuadas, já que a prática seguida na instituição em estudo se assemelha ao quadro 

teórico estudado.  

A ABEEA tem um plano anual de formação que procura cumprir, até para 

satisfação da Norma ISO 9001:2015. É duvidoso que, numa primeira fase de 

permanência do funcionário na instituição, o on job training substitua uma adequada 

formação de entrada. 

Em relação à mentoria e treino especializado, as diferenças entre o quadro 

teórico apresentado e a prática seguida na instituição em estudo são grandes, porquanto 

e salvo casos muito pontuais, este tipo de formação personalizada raramente é aplicada. 

 

Em relação ao tema das Carreiras foi feita uma abordagem genérica em termos 

de conceito teórico e do modo como é encarada no interior da instituição, relevadas as 

diferenças, foram feitas propostas de melhoria. 

Assim, no que se refere ao tema da Qualificação de Recursos – Carreiras, 

registou-se o seguinte: 

 

Quadro 4. Carreiras – Teoria e Prática: diferenças e propostas de melhoria. 

TEORIA PRÁTICA PROPOSTA MELHORIA 

O conceito de carreira pode ser 

visto como um caminho 

estruturado e organizado no 

tempo e espaço que pode ser 

seguido por alguém. 

Ou ainda, como uma sequência de 

atitudes e comportamentos, 

associadas com experiências e 

atividades relacionadas ao 

trabalho, durante o período de 

vida de uma pessoa. 

Em alternativa pode ainda ser 

definido como fruto do arbítrio 

individual, não levando em conta 

determinantes colocadas pelas 

empresas e pela sociedade, onde a 

carreira é fruto da relação 

estabelecida entre a pessoa e a 

empresa, englobando a perspetiva 

de ambas, numa conciliação 

dinâmica das expectativas entre a 

pessoa e a empresa. 

As carreiras, em instituições 

como a que é alvo do presente 

estudo, são fortemente 

condicionadas à situação de 

entrada. 

Assim, aquando da admissão 

para determinado cargo/função, 

a pessoa sabe que dificilmente 

evoluirá para outra, embora não 

sendo de todo uma 

impossibilidade é, no entanto, 

bastante difícil. 

Havendo funções técnicas 

médias e superiores, parecem, a 

fazer fé na matriz de passagem, 

de difícil migração entre elas, o 

que acontece com a 

generalidade das funções, 

excetuando talvez as mais 

básicas, abstraindo nestas a 

cozinheira e o motorista. 

Apesar da dificuldade evidente 

em modificar uma realidade 

existente em organizações com 

a dimensão da presente, devia 

ser transmitido à funcionária/o 

no ato da admissão, a 

possibilidade de uma futura 

mobilidade funcional 

qualificante, sempre possível, 

tanto mais que e sobretudo nas 

funções menos qualificadas, há 

alguma similitude nas tarefas a 

executar. 

 

Análise/Diferenças/Comentário: 
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 As diferenças são evidentes entre as expetativas teóricas de uma carreira 

evolutiva e onde o papel das duas partes (organização e o indivíduo) é uma forte 

possibilidade e a realidade de uma IPSS, onde a especificidade funcional compromete 

essa evolução, surgindo o conteúdo funcional de cada valência como autêntico 

compartimento estanque, dificultando as mobilidades transfuncionais qualificantes aos 

mais aptos. 

 

Em relação ao tema do Papel das pessoas na escolha e planeamento da carreira 

foi feita uma abordagem genérica em termos de conceito teórico e do modo como é 

encarada no interior da instituição, relevadas as diferenças, foram feitas propostas de 

melhoria. 

Assim, no que se refere ao tema da Qualificação de Recursos – Papel das 

pessoas na escolha e planeamento da carreira, registou-se o seguinte: 

 

Quadro 5. Papel das pessoas na escolha e planeamento da carreira – Teoria e Prática: diferenças e 

propostas de melhoria. 

TEORIA PRÁTICA PROPOSTA MELHORIA 

A escolha e o subsequente 

planeamento da carreira foi 

sempre uma trave-mestra, pois a 

carreira envolve a ocorrência de 

transições ligadas a necessidades 

individuais e imposições da 

organização e da sociedade. 

Apesar desta envolvência, o 

modelo de planeamento de 

carreira, assenta em três tarefas da 

responsabilidade do indivíduo: 

autoavaliação; estabelecimento 

de objetivos de carreira; e 

implementação do plano de 

carreira. 

A escolha de carreira assenta em 

fatores como raça, classe, raça, 

religião, nacionalidade, educação, 

família e outras, e tem subjacente 

cinco estágios de vida/expetativas 

assim designados: crescimento/ 

infância (até aos 14 anos); 

exploração/adolescência (15 aos 

24); estabelecimento/idade adulta 

(25 aos 44); permanência/ 

maturidade (45 aos 64); 

declínio/velhice (65+).  

De um modo geral todos nós 

perspetivamos uma carreira e 

definimos os timings para cada 

estágio do seu desenvolvimento. 

Na IPSS em estudo, o processo 

inicia-se com a admissão para 

uma determinada função ou 

cargo. 

A partir daí, o funcionário/a, 

ciente das suas capacidades de 

partida e interiorizando a 

estrutura, as possibilidades de 

evolução e o histórico de 

oportunidades que a 

organização proporciona, 

estabelece para si um plano de 

carreira realista, estabelecendo 

mentalmente os timings de 

afirmação. 

A gestão de topo deve, 

aquando da admissão, além de 

transmitir os valores, a missão 

e demais informações 

relevantes para a relação 

laboral ora iniciada, comunicar 

ao funcionário o que espera do 

seu desempenho e ainda 

informá-lo do que pode ser a 

sua carreira na organização. 

 

Análise/Diferenças/Comentário: 
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O ingresso dos funcionários na IPSS em estudo acontece em alguns casos após o 

ensino secundário, para funções com alguma tecnicidade e de uma forma geral mais 

tarde, para funções menos qualificadas. Neste contexto, a carreira é algo não muito 

valorizado e muito pouco presente nas preocupações do dia a dia, dando primazia à 

questão salarial e mesmo esta pouco atrativa e ainda à segurança no emprego, situação 

comum à maioria das IPSS. 

 As funções mais qualificadas são, paradoxalmente, aquelas com menor 

probabilidade de mobilidade, dada a sua elevada especialidade funcional. 

 

Em relação ao tema do Papel da empresa na gestão das carreiras foi feita uma 

abordagem genérica em termos de conceito teórico e do modo como é encarada no 

interior da instituição, relevadas as diferenças, foram feitas propostas de melhoria. 

Assim, no que se refere ao tema da Qualificação de Recursos – Papel da 

empresa na gestão das carreiras, registou-se o seguinte: 

Quadro 6. Papel da empresa na gestão das carreiras – Teoria e Prática: diferenças e propostas de 

melhoria.  

TEORIA PRÁTICA PROPOSTA MELHORIA 

Aquando da admissão do 

indivíduo na organização, está 

implícito um conjunto de 

condições contratuais, além da 

perspetiva de uma carreira. 

Há várias teorias que remetem ao 

papel da empresa na carreira dos 

indivíduos e que assenta em 

determinados sistemas próprios, 

como um conjunto de 

instrumentos e técnicas que visam 

permitir a contínua negociação 

entre a pessoa e a empresa, e que 

permite considerar questões de 

planeamento e acompanhamento 

das necessidades da empresa. 

A carreira é um processo 

dinâmico, sujeito a ajustes no 

tempo, por ação essencialmente 

das empresas, com vista a 

alcançar o paralelismo do seu 

sucesso e o sucesso das pessoas 

na sua carreira. 

O papel da instituição na gestão 

das carreiras das pessoas que tem 

ao seu serviço é, de um modo 

geral, absolutamente 

determinante, porquanto 

estabelecendo a condição de 

entrada, dificilmente possibilitará 

qualquer tipo de mobilidade 

qualificante. 

Atendendo à realidade concreta, 

são sempre possíveis as 

mobilidades laterais, 

normalmente do interesse da 

organização, mas de interesse 

muito relativo para o indivíduo. 

O papel da empresa na gestão de 

carreiras, relativo ao caso em 

estudo, está fortemente 

condicionado pela especificidade 

funcional, especialmente nas 

carreiras técnicas. 

Para efeitos de preservação 

ou melhoria do clima 

organizacional e dada a curta 

margem para possibilitar as 

mobilidades transfuncionais 

qualificantes, que dão 

significado às carreiras, 

recomenda-se, tanto quanto 

possível, essa possibilidade, 

acompanhada de alguns 

incentivos, de natureza 

pecuniária ou outra. 

Para evitar situações de 

frustração profissional, a 

gestão de topo (Direção 

Técnica), dada a inexistência 

de chefias diretas ou 

intermédias, deve-se num 

período inicial, alertar para 

estas situações. 

 

Análise/Diferenças/Comentário: 

 As diferenças entre a teoria e a prática na ABEEA, assentam fundamentalmente 

entre o universo de possibilidades no quadro teórico estudado e a realidade não só da 
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instituição em estudo, como da generalidade das IPSS, em que predominam os 

“empregos de bloqueio” e onde a mobilidade é extremamente difícil, excetuando 

quando essa mobilidade, por razões de mero interesse da organização é feita de uma 

forma lateral, quando não, regressiva. Na IPSS em estudo, existem casos de mobilidade 

a pedido dos colaboradores. 

 

4.3. Sustentabilidade 

 

Neste tema foram apresentados os fundamentos teóricos, nomeadamente os 

“pilares” da sustentabilidade deste tipo de instituições, como sejam, a evolução 

demográfica, longevidade e rendimento dos portugueses. Estes pressupostos foram 

confrontados com a atuação dos responsáveis da instituição, relevadas as diferenças e 

feitas propostas de melhoria.  

Assim, no que se refere ao tema da Sustentabilidade, registou-se o seguinte: 

 

Quadro 7. Sustentabilidade – Teoria e Prática: diferenças e propostas de melhoria.  

TEORIA PRÁTICA PROPOSTA MELHORIA 

Qualquer organização, quer seja 

empresa de mercado, quer seja 

empresa social, organiza a sua 

atividade de modo a que esta seja 

sustentável. 

Em termos teóricos são 

consideradas as seguintes três 

variáveis: (i) evolução 

cronológica da população 

residente; (ii) evolução da 

esperança média de vida; (iii) 

mercado de trabalho e 

distribuição de rendimento. 

 

Em relação à população residente, 

um dos fatores importantes para a 

sustentabilidade das IPSS, 

verifica-se uma acentuada 

regressão demográfica, reduzindo 

assim o universo de potenciais 

clientes deste tipo de instituições. 

Em relação à evolução da 

esperança média de vida, os dados 

indicam um acentuado e gradual 

aumento, sendo os portugueses 

atualmente os 5ºs a nível mundial 

em matéria de longevidade, fator 

positivo para as IPSS. 

O mercado de trabalho e a 

distribuição de rendimento dos 

A ABEEA ao longo dos tempos 

e desde a sua fundação, tem 

como preocupação primeira, 

dotar a instituição das valências 

e serviços que configurem 

respostas sociais para a 

população envolvente. 

É óbvia a importância das três 

grandes áreas mencionadas no 

quadro teórico relacionado ao 

tema e tanto o órgão de gestão 

da instituição (Direção) como a 

Direção Técnica não deixarão 

de estar atentos a alterações 

destas variáveis e atuarão em 

conformidade. 

A instituição está inserida num 

concelho com elevada resposta 

social, quer de IPSS, quer de 

empresas particulares com 

atividade similar e onde a 

competição começa a fazer os 

seus efeitos com numerosos 

encerramentos de ambos os 

tipos de instituição. 

A instituição tem em mãos um 

projeto de residências 

autónomas para casais idosos, 

cujo objetivo é evitar o 

estigma do “internamento num 

Lar”. 

É um projeto inovador que 

deveria ser implementado. 

Eliminar algumas barreiras 

funcionais, como as que estão 

representadas na matriz de 

passagem, através de 

formação adequada 

representariam ganhos de 

produtividade e evitaria, no 

futuro o recurso ao 

recrutamento externo, com os 

inconvenientes daí 

decorrentes.  

Redimensionar os recursos 

afetos às diferentes valências, 

na medida em que a legislação 

o permitir. 
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portugueses, com implicação 

direta nas condições de vida das 

famílias, “vivem” hoje melhores 

dias que há uns anos atrás, o que 

contribui, de uma forma 

determinante para a viabilidade 

das instituições. 

 

Análise/Diferenças/Comentário: 

 No quadro teórico são mencionados três dos vetores fundamentais com vista à 

sustentabilidade das IPSS que contemplam a população, a sua longevidade e o seu 

rendimento disponível. 

 A realidade destas instituições não é assim tão linear e as dificuldades que se 

lhes deparam, nomeadamente a especificidade funcional, aplicada à especificidade das 

valências, dificulta a mobilidade interna e obriga ao recurso sistemático (e em grande 

parte das funções) ao recrutamento externo, o que aliada à prevalência de uma 

polivalência muito relativa, retira alguma competitividade às instituições. 

 

Como forma de melhor clarificar a situação real existente na instituição 

apresenta-se de seguida uma análise SWOT. 

 

4.4. Análise SWOT e Plano de Ação para 2019 

 

Após uma análise atenta dos tempos que correm, a gestão de topo levou a cabo 

um exaustivo levantamento sob a forma de uma Análise SWOT da real situação que 

envolve a instituição, identificando os pontos fortes e fracos e, ainda, as oportunidades e 

ameaças que se lhes apresentam e que culminou no Plano de Ação para 2019 da 

Instituição. 

O Quadro seguinte mostra o resultado dessa Análise SWOT. 

 

Quadro 8. Análise SWOT da Instituição.  

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Associação com diversidade de respostas sociais 

e RA (diferenciadora no concelho) 

- Empresa certificada ISO 9001: 2015 

- Expansão e estratégia da ABEEA direcionada 

para o crescimento e evolução da associação, 

nomeadamente na resposta social RA com a 

construção de nova unidade 

- Custos com energia elevados 

- RL negativo no ano de 2017 face a quebras das 

respostas sociais de CD e SAD – diminuição das 

mensalidades e diminuição da comparticipação da 

Segurança Social 

- Pasta partilhada de servidor com acesso através 

de dropbox com algumas limitações de acesso 
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- Reuniões mensais com os responsáveis 

operacionais para identificação de necessidades e 

melhorias 

- Promoção e realização de semana aberta 

- Utilização de software de gestão técnica 

(SoftGold) e eliminação da utilização do papel no 

controlo diário em várias tarefas operacionais 

- Em casos excecionais/flexibilidade de resposta 

(por exemplo em caso de doença possibilidade de 

dar almoço no domicílio) 

- SAD e CD com serviço de alimentação (refeições 

completas e todas as refeições do dia) 

- ERPI – Investimento de cadeira elevatória 

- Comunicação interna rápida e eficaz – picagem 

de ponto e transmissão de recados e informações 

internas 

- RH qualificados e com competências para 

execução das tarefas 

- Realização de avaliação de satisfação de 

colaboradores e reunião individual com avaliação 

de desempenho 

- Definido sistema de recompensa/prémio (dias 

adicionais de férias por avaliação) 

- Parcerias com escolas profissionais-Politécnico 

(Ordem dos Psicólogos) de forma anual 

- Registo de formação interna na plataforma SIGO 

- Infraestruturas recentes (5 anos) com boas áreas e 

iluminação natural 

- Sistema de vídeo vigilância 

- Garantia de equilíbrio nutricional e de 

rotatividade das ementas (9 semanas) por a sua 

elaboração ser realizada por uma nutricionista 

- Forte capacidade de negociação com 

fornecedores 

- Sistema de caixas internas onde os produtos são 

guardados (higiene e organização interna) 

- CD – Inexistência de serviço médico interno 

- Equipamento de lavandaria já com alguns anos 

- Dificuldade no recrutamento sobretudo devido 

aos turnos/fins de semana 

- Inexistência de cópias de segurança 

salvaguardadas foras das instalações 

- Telhado a necessitar de intervenção/reparação 

- Alguns equipamentos com algum uso e 

antiguidade 

Ameaças Oportunidades 

- Nova legislação de proteção de dados (vigor a 

partir de 25/05/2018) 

- Legislação associada à Segurança Social exigente 

- Candidaturas para acordos de cooperação – 

atribuição ou alargamento – são redutoras 

- Faturas águas de valor muito elevado (forte 

representatividade face aos FSE) 

- Diminuição das comparticipações da Seg. Social 

- Diminuição dos apoios do IEFP para contratação 

de RH 

- Clientes/Utentes com baixos rendimentos ou má 

gestão familiar dos seus rendimentos 

- Diminuição da procura no Centro de Dia e SAD 

(Indicador: taxa de ocupação) 

- Programas de financiamento – Novo Quadro 

Comunitário Portugal 2020 

- Participação ativa em eventos da comunidade 

(festas religiosas) e integração dos utentes na 

comunidade 

- Idade média dos habitantes do concelho/freguesia 

(Mapeamento – Respostas Sociais) 

- Evolução tecnológica constante de métodos/ 

equipamentos/softwares 

- ERPI – Lar com lista de espera 

- Sede do Concelho (reuniões periódicas 3 ou 4 

meses) dos diretores técnicos e outras dos 

animadores (articulação de 28 instituições do 

setor) – Ata (ordem de trabalhos) presença da 
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- Nova organização privada na região (SAD) 

- Existência de pessoas particulares a fazerem este 

tipo de serviço 

- Várias instituições na freguesia com os mesmos 

serviços 

Camara e/ou (já prática antiga pelo menos há 17 

anos) 

- Inexistência de resposta social de CD na 

freguesia para além da instituição  

Fonte: ABEEA-Associação de Bem-Estar Estrela d’Alva (2019). 

 

Para os responsáveis da IPSS em estudo, o sucesso de uma organização da 

economia social depende da sua capacidade de adaptação às necessidades do seu 

mercado e de direcionar os seus recursos para essas mesmas necessidades. 

As organizações, tal como as famílias, são grupos de pessoas que coordenam as 

suas atividades em busca de um fim comum. A estratégia pode, pois, ser definida como 

um conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes fundamentais e os planos para 

atingir os objetivos.  

O programa de ação para 2019 constitui um documento orientador de estratégia 

da Associação de Bem Estar Estrela d’Alva e abrange todas as valências, tendo como 

objetivos gerais:  

(i)  Proporcionar o convívio e o relacionamento social;  

(ii)  Desenvolver atividades individuais/grupo sensoriais e motoras;  

(iii)  Proporcionar a integração em atividades ocupacionais;  

(iv)  Promover a estimulação cognitiva;  

(v)  Transmitir informações em várias áreas e temáticas;  

(vi)  Proporcionar atividades que mantenham a mente ativa;  

(vii)  Dar a conhecer diferentes tipos de informação;  

(viii) Criar práticas de fortalecimento e o reforço dos conteúdos e competências 

escolares;  

(ix)  Promover atividades comemorativas referentes a datas festivas;  

(x)  Promover a integração na comunidade e a inclusão social;  

(xi) Incentivar a participação ativa dos clientes nas atividades da vida diária 

instrumentais e atividades de lazer;  

(xii)  Favorecer a autonomia física e social, estimulando os movimentos dos 

membros;  

(xiii)  Promover o bem-estar físico e social;  

(xiv)  Promover o convívio social e o relacionamento interpessoal;  
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(xv) Incentivar a independência e autonomia, bem como estimular a cognição, 

facilitando a realização de tarefas e atividades inerentes às diferentes áreas de 

ocupação;   

(xvi) Criar, estimular e desenvolver condição e/ou situações que favoreçam o 

desencadeamento do processo terapêutico. 

 

Todos estes objetivos se traduzem em momentos lúdicos e de autorrealização de 

pessoas altamente fragilizadas no caso dos idosos e de novas descobertas no caso das 

crianças. Nas atividades levadas a cabo pela instituição estão sempre subjacentes a 

dignificação e o aumento da autoestima dos clientes. 

A interação com o meio é constante nas iniciativas, quer da própria instituição, 

quer de organizações congéneres, do movimento associativo, local ou regional ou ainda 

das próprias autarquias. Todas estas ações e atividades são ministradas por pessoal 

especializado nas mais diversas áreas. A procura de parcerias são uma constante e a 

crescente interação com o meio em que se insere, uma realidade. 

No âmbito da certificação da política de qualidade, a instituição procede 

anualmente ao inquérito de satisfação dos clientes das várias valências, tendo-se obtido 

os seguintes resultados atuais e por áreas funcionais (evolução): 

 

Tabela 7. Inquérito de satisfação dos clientes – Resultados. 

Ação 
CD SAD CAO ERPI CATL 

Resul Met Resul Met Resul Met Resul Met Resul Met 

Inquérito Distribuído 29,0 100 41,0 100 11,0 100 36,0 100 23,0 100 

Inquérito Recebido % 28,0 96,6 37,0 90,2 11,0 100, 32 88,9 15,0 65,2 

Legenda: Result – Resultado, Met – Meta. 

Siglas: CD – Centro de Dia, SAD – Serviço Apoio Domiciliário, CAO – Centro Atividades Ocupacionais, 

ERPI – Estrutura Residencial Pessoas Idosas, CATL – Centro Atividades Tempos Livres. 

 

 
Tabela 8. Inquérito de satisfação dos clientes por áreas funcionais - Evolução (%). 

Ano 
CD SAD CAO ERPI CATL 

Resul Meta Resul Meta Resul Meta Resul Meta Resul Met 

2016 75,0 80,0 73,2 86,0 86,6 89,0 82,3 84,0 92,2 - 

2017 75,9 80,0 73,7 86,0 83,3 86,6 78,5 84,0 87,7 - 

2018 80,8 85,0 76,7 85,0 89,3 85,0 82,2 85,0 87,0 88,0 

 

 

O grau de satisfação global de clientes pode ser visto em termos gráficos na 

Figura seguinte. 
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Figura 13. Gráfico com o grau de satisfação de clientes. 

 

Como complemento à informação disponibilizada acrescenta-se ainda a matriz 

de migrações internas (matriz de passagem) da Instituição, apresentada na tabela 

seguinte, e onde está refletida a viabilidade das várias migrações internas no quadro da 

instituição, de caracter interfuncional que, conforme é visível, permite antever algumas 

dificuldades no futuro. 

Nesta tabela estão as funções existentes na instituição e os diferentes graus de 

mobilidade codificados da seguinte forma: 3 – Mobilidade Natural; 2 – Mobilidade 

Possível ou desejável; 1 – Mobilidade Difícil ou sujeita a reserva; 0 – Sem aplicação. 

Apesar da pouca tecnicidade de uma grande parte das funções existentes, 

verifica-se que a transferência interna de funcionários para outros serviços que não os 

genericamente similares, se apresenta como bastante difícil, o que dificulta a 

racionalização de meios e uma adequada gestão de competências fundamentais para a 

sua sustentabilidade. 

A Instituição pretende assegurar a continuidade dos seus serviços por 

profissionais qualificados e ser uma IPSS de referência regional na implementação de 

políticas sociais, intervindo ao serviço da vida e da pessoa humana, desenvolvendo os 

valores pelos quais se pauta, a saber: Responsabilidade; Integridade; Confidencialidade; 

Privacidade e Rigor. 
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Tabela 9. Matriz de Passagem. 
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Diretor Técnico 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestor da Qualidade 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terapeuta Ocupacional 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermeiro 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Psicólogo 3 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Assist.Social/Educ.Social 3 1 0 0 0 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Animador Sócio-Cultural 1 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escriturário 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Ajudante Ação Direta 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 2 0 0 0 0 0 0 

Ajudante de Ocupação 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

3 0 0 0 0 0 0 

Monitor de CAO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
 

0 0 0 0 0 0 

Trab.Auxiliar (Serv.Gerais) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
 

3 3 0 0 0 

Operador de Lavandaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 

2 0 0 0 

Ajudante de Cozinha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
 

3 2 0 

Cozinheiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

1 0 

Despenseiro 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 3 0 
 

0 

Motorista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

 

Terminada a análise dos resultados obtidos e referentes ao caso prático estudado, 

passa-se ao capítulo das Conclusões. 
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Capítulo 5.  Conclusões 

 

O presente trabalho teve como tema central a importância da criação do 

conhecimento para a sustentabilidade numa Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS). 

Depois de uma análise inicial sobre a afirmação do homem no contexto do 

mundo animal e da sua evolução, passando ainda pelo fenómeno da globalização e o seu 

impacto no conhecimento, “desfazendo” saberes instituídos ao longo dos tempos. A este 

respeito, foi referido o papel dos descobrimentos portugueses e espanhóis que, segundo 

Braudel (1989), tiveram grande importância na afirmação do conhecimento não 

postulado. 

Foi abordada a visão de Drucker (1994 sobre o conhecimento e o efeito da sua 

combinação com as novas tecnologias. A operacionalização da teoria de criação do 

conhecimento organizacional de Nonaka e Takeuchi (1997) teve grande impacto na 

melhoria do desempenho das pessoas e das organizações. Segundo estes autores, este 

facto revela-se fundamental para alcançar vantagem competitiva e sustentação. 

A aprendizagem e envolvimento das pessoas nos projetos das organizações são, 

para Greenspan (2007), fundamentais para o seu sucesso. Foi ainda relevado o estado do 

Terceiro Setor em Portugal, ressaltando e conforme informação do CNIS (Confederação 

das Instituições de Solidariedade), divulgada pela imprensa e datada de 9 de Novembro 

de 2018, as numerosas falências e encerramentos de IPSS’s em Portugal nos últimos 

anos. 

Por razões que se prendem com o que atrás foi referido, o assunto 

“sustentabilidade das IPSS” assume hoje grande relevância, não só pelos serviços que 

prestam, como também pelas suas implicações económicas e de emprego. Temas muito 

caros para as IPSS, como longevidade, emprego e rendimento das famílias que e 

segundo o número de Outubro de 2018 da revista francesa Lancet e dados da Pordata, 

poderão determinar o seu futuro, onde o “modo” de assistência e segundo Morão (2014) 

poderá não ser como “se faz” atualmente. 

Maia (2009), presidente da CNIS, é de opinião que a sustentabilidade das IPSS 

obriga a uma gestão estratégica e operacional, eficiente e participada, mas sem perder a 
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sua identidade, dentro de um quadro de valores. Faz ainda alusão à periclitante situação 

económica da generalidade das IPSS. 

As baixas qualificações de grande parte dos recursos humanos deste tipo de 

organização, fruto talvez, dos baixos salários que aí se praticam podem de algum modo 

ser atenuadas, segundo a opinião de McCandless e Rider (2010), já que, para estes 

autores os empregados do setor não lucrativo parecem ter uma forte orientação não 

monetária e um forte compromisso com a missão da instituição. 

Tendo as dificuldades que qualquer IPSS tem neste momento, nomeadamente 

necessitar de pessoas qualificadas a troco de um salário mínimo em grande parte dos 

funcionários, o desafio surge em forma da criação de conhecimento e subsequente 

qualificação dos seus ativos humanos. 

 

Aqui surge a pergunta central de investigação: Como é que o conhecimento 

pode ajudar à gestão sustentável de uma IPSS? 

 

Este era o desafio e para o efeito recorreu-se a um referencial teórico, com 

abordagem a alguns temas determinantes como o conhecimento e as suas variadas 

vertentes e fases. Assim, no capítulo “Fundamentação Teórica” definiram-se quatro 

subcapítulos assim designados: Conhecimento, Qualificação de Recursos Humanos-

Formação e Carreiras, Terceiro Setor e Sustentabilidade. 

O conhecimento é hoje uma “peça-chave” de todo o desenvolvimento 

organizacional. Neste resumo procurou-se evidenciar o conhecimento e as suas várias 

formas e fases, definindo-as para uma melhor identificação com o que acontece no dia a 

dia das organizações. Socorrendo-nos das visões de Nonaka e Takeuchi (2008), 

aludimos ao conhecimento tácito que, não sendo facilmente visível e explicável, é 

altamente pessoal e difícil de formalizar. Este tipo de conhecimento tão visível nos 

círculos sociais informais dentro das organizações, está enraizado nos ideais, valores ou 

emoções e contém uma importante dimensão cognitiva. 

O conhecimento explícito, que pode ser expresso em palavras, números ou sons 

e compartilhados, em forma de dados, fórmulas científicas, recursos visuais, 

especificações de produtos ou manuais. Pode ser transmitido aos indivíduos, formal e 

sistematicamente (Nonaka, & Takeuchi, 2008). É a formalização do conhecimento, que 

pode depois ser “armazenado” dentro da organização e rentabilizado no futuro. 
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O conhecimento cultural, que consiste num conjunto de opiniões, normas e 

valores, que conjugadas, dão forma à estrutura. É a assimilação do “negócio” da 

organização pelos seus membros, que ficam a perceber todo o universo de interesses e 

conecções que envolvem e relacionam a organização. É neste tipo de conhecimento que 

tem origem a chamada “cultura da empresa” (Leonard-Barton, 1995, citado por 

Thomaz, 2005). 

A descrição do processo SECI (Nonaka, & Takeuchi, 1995) e as suas quatro 

fases, a socialização (tácito para tácito), externalização (tácito para explícito), 

combinação (explícito para explícito) e internalização (explícito para tácito), “fazem o 

desenho” da criação do conhecimento. A criação do conhecimento organizacional e as 

condições que o promovem, tais como tornar possível a sua disseminação pela 

organização, que assim cria conhecimento, a que se junta a partilha, transferência e uso. 

O subcapítulo em análise foi concluído com a análise e representação do modelo de 

cinco fases do processo de criação de conhecimento, que inicia em fase tácito e conclui 

em explícito, ancorando-se em condições promotoras como a intenção, autonomia, 

flutuação/caos criativo, redundância e variedade requisito.  

A qualificação de recursos humanos é fundamental para qualquer organização. 

Na abordagem a este tema, foram consideradas a formação e as carreiras, dois vetores 

fundamentais para a gestão dos ativos humanos. No tópico “formação” são evidenciadas 

as suas várias formas são evidenciadas as suas várias formas. De entre elas merecem-

nos especial atenção, além da clássica formação profissional, tão presente na quase 

totalidade das organizações, até por imperativo legal e de um modo mais frequente, por 

necessidade destas. Pela frequência a que se recorre, assume particular importância o 

subprocesso formativo da mentoria e treino especializado, evidenciando as suas 

diferenças e confluências, com recurso a autores como Chiavenato (2010) ou Matta e 

Victoria (2015). 

As carreiras por seu lado, aparecem em contexto organizacional como um fator 

motivacional para os colaboradores, capaz de catapultar o desempenho individual para 

níveis extraordinários. O conceito de carreira tem vindo a consolidar-se desde a fase 

embrionária da Revolução Industrial até à atualidade. Autores como Hall (1976), Van 

Maanen (1977), London e Stumph (1982) e Dutra (1996), entre outros, fizeram estudos 

sobre o assunto, nomeadamente sobre o papel que as empresas tiveram na construção 
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das carreiras dos seus colaboradores, bem como o papel destes, num tempo mais 

recente, em relação às suas próprias carreiras. 

O Terceiro Setor, foi uma designação encontrada durante os primórdios 

Comissão Económica Europeia por um dos seus dirigentes. Contudo, a atividade 

assistencial já remonta à fase final da Monarquia, mais concretamente, durante os 

consulados de Hintze Ribeiro e José Luciano de Castro (Pimentel, 2001). 

Atualmente o Terceiro Setor é já uma componente importante do tecido 

empresarial português e um parceiro fundamental para a prossecução dos objetivos 

governamentais. Com um início a cargo das misericórdias, asilos ou hospitais (Varela, 

2014) e subsequente desresponsabilização dos governos no início do século XX, que 

sistematicamente o menorizavam.  

Tendo como objeto de análise uma IPSS, procedeu-se à sua caracterização. 

Contextualizou-se o seu surgimento, através do Decreto-Lei 119/83, de 25 de Fevereiro, 

e definiram-se os contornos do seu funcionamento. A criação de estatutos para as 

associações e as suas responsabilidades, essencialmente ao nível institucional e de 

gestão, bem como os requisitos estruturais, são aspetos a relevar. 

A importância das IPSS no assegurar no que se considera serem as 

responsabilidades do Estado, como a proteção social de crianças, deficientes e idosos, 

consubstanciado em pressupostos constitucionais e ainda legislação diversa sobre a sua 

organização e funcionamento. Como em qualquer organização, a questão das lideranças, 

nos seus diversos tipos e estilos, tem importância determinante. 

Quando referimos sustentabilidade, referimo-nos fundamentalmente a todos os 

fatores que na gíria popular quer dizer “que aguentam o barco”. Numa empresa de 

mercado o que faz aguentar o barco são os clientes, os fornecedores, os seus 

colaboradores, o regime fiscal e ainda uma boa gestão. 

Numa empresa do Terceiro Setor, mais concretamente numa IPSS, a sua 

sustentabilidade passa por conseguir afetar recursos financeiros. Estes dependem de 

alguns fatores como esperança média de vida, longevidade, natalidade, evolução da 

população residente e as projeções a longo prazo [2080]. Outros tópicos igualmente 

importantes como o emprego e o rendimento e a sua distribuição territorial. 

Estes fatores têm diretamente a ver com a sustentabilidade da IPSS em estudo, já 

que constituem o seu foco, tendo em conta que é aí que vão captar os utentes/clientes, 

no fundo, o seu objetivo maior enquanto organização de cariz social e assistencial. Ter 
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colaboradores qualificados para as funções que exercem e estarem motivados também 

ajudam à sustentabilidade deste tipo de organização. 

Finalmente fez-se uma abordagem sumária a alguns aspetos fortemente 

contributivos para a sustentabilidade das IPSS. 

 

Assim e respondendo à pergunta de partida podem-se elencar alguns 

comentários e propostas de melhoria da IPSS.  

 

Neste contexto e no que concerne à criação de conhecimento e analisando as 

suas cinco fases no capítulo estritamente teórico e aplicando os seus pressupostos a uma 

organização em concreto, nomeadamente a uma IPSS, detetamos algumas diferenças. 

Assim, na 1ª fase, enquanto no plano teórico os membros de uma equipa 

compartilham o seu conhecimento, na prática, as pessoas que trabalham nessas 

instituições seguem as indicações, quer seja das chefias, quer seja dos restantes 

membros da sua equipa de trabalho. 

Na 2ª fase, a diferença entre a teoria e a prática não é tão acentuada, até porque a 

interação, na prática, entre os membros da equipa, sugere igualmente um processo 

semelhante à externalização. 

Na 3ª fase existe alguma similitude entre a teoria e a prática, com a ação teórica 

uma pouco mais dirigida à organização, enquanto na prática, a atividades dos grupos é 

mais dirigida à área funcional e dificilmente tem grande impacto imediato na 

organização, dado o carácter compartimental desta. 

Na 4ª fase, na teoria corresponde à fase da combinação, em que o conceito é 

transformado em protótipo ou modelo. Na prática na instituição, são ultimadas as ideias 

e opiniões acerca de um novo processo de resolução de vários problemas operacionais e 

reportadas superiormente. 

Finalmente na 5ª fase, verifica-se no quadro teórico, a conclusão do processo de 

criação de conhecimento e um início de um novo ciclo de criação de conhecimento. No 

plano prático, a instituição implementa o uso de um instrumento operacional, novos 

procedimentos decorrentes e um novo relacionamento comunicacional com 

interlocutores internos e externos. 

Como propostas de melhoria e tendo em conta as cinco fases sugere-se o 

seguinte: (i) na 1ª fase, o conhecimento tácito não é transferido nos dois sentidos, 
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porquanto a nova funcionária atuando num rígido quadro operacional pré-definido, não 

dispõe de autonomia para opinar, pelo que se propõe-se um programa de formação de 

entrada; (ii) na 2ª fase, a organização deve sistematizar os conceitos criados, estruturá-

los e armazená-los, mantendo aquele “saber” à disposição da equipa para posterior 

discussão; (iii) na 3ª fase, as chefias devem dar total recetividade às opiniões dos grupos 

funcionais, sem perder a noção de uma gestão responsável e racional; (iv) na 4ª fase, 

após a aquisição do equipamento informático (Softgold) e como a sua utilização “mexe” 

com as rotinas entretanto consolidadas, a organização deve, para o efeito, assegurar 

formação adequada a todos os colaboradores; e, finalmente, na 5ª fase, a melhoria 

contínua ao nível dos novos processos e à medida que se vão consolidando, constituindo 

um portfólio de conhecimento na instituição em estudo, sendo de incentivar o livre 

pensamento, conducente à apresentação de novas propostas de processos de melhoria no 

funcionamento das áreas funcionais onde estão integrados. A gestão deve ser proactiva 

em relação a essas propostas, aceitando-as e debatendo-as, transmitindo assim grande 

significância aos proponentes. 

 No que concerne à qualificação dos recursos humanos, foram analisadas várias 

vertentes. Assim, no que concerne à chamada “formação geral”, as diferenças não são 

muito acentuadas, já que a prática seguida na instituição em estudo se assemelha ao 

quadro teórico estudado. A ABEEA tem um plano anual de formação que procura 

cumprir, até para satisfação da Norma ISO 9001:2015. É de resultado duvidoso que, 

numa primeira fase de permanência do funcionário na instituição, o training on job 

substitua uma adequada formação de entrada. 

 Em relação à mentoria e treino especializado, as diferenças entre o quadro 

teórico apresentado e a prática seguida na instituição em estudo são grandes, porquanto 

e salvo casos muito pontuais, este tipo de formação personalizada raramente é aplicada. 

Como proposta de melhoria sugere-se que a instituição, até por alguma 

complexidade que carateriza algumas funções, deve ter um plano de formação que 

contemple a formação de entrada, antes da entrada efetiva da funcionária/o no exercício 

da função, devendo ainda e pelas mesmas razões: (i) facultar alguma formação 

específica de elevada qualidade que dote algumas pessoas da proficiência técnica que 

potencie a afirmação da instituição no exterior; (ii) executar um processo de 

enriquecimento de funções, através de um agrupamento de “famílias” funcionais e 

“construção” de empregos de referência. 
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Quanto às carreiras, as diferenças são evidentes entre as expetativas teóricas de 

uma carreira evolutiva e onde o papel das duas partes (organização e o indivíduo) é uma 

forte possibilidade e a realidade de uma IPSS, onde a especificidade funcional 

compromete essa evolução, surgindo o conteúdo funcional de cada valência como 

autêntico compartimento estanque, dificultando as mobilidades transfuncionais 

qualificantes aos mais aptos. 

Como proposta de melhoria e apesar da dificuldade evidente em modificar uma 

realidade existente em organizações com a dimensão da presente, devia ser transmitido, 

em termos pessoais, à funcionária/o no ato da admissão, a possibilidade de uma futura 

mobilidade funcional qualificante, sempre possível, tanto mais que e sobretudo nas 

funções menos qualificadas, há alguma similitude nas tarefas a executar. 

 Sendo uma probabilidade relativamente recente, o papel das pessoas na escolha 

e planeamento da carreira está hoje, no plano teórico, generalizado nas organizações. 

 Contudo e contrariamente às fases referidas por Super e Schein, o ingresso dos 

funcionários na IPSS em estudo acontece, em alguns casos, após o ensino secundário, 

para funções com alguma tecnicidade e de uma forma geral mais tarde, para funções 

menos qualificadas. Neste contexto, a carreira é algo não muito valorizado e muito 

pouco presente nas preocupações do dia a dia, dando primazia à questão salarial e 

mesmo esta pouco atrativa e ainda à segurança no emprego, situação comum à maioria 

das IPSS. As funções mais qualificadas são, paradoxalmente, aquelas com menor 

probabilidade de mobilidade, dada a sua elevada especialidade funcional. 

 Como proposta de melhoria organizacional sugere-se que a gestão de topo deve, 

aquando da admissão, além de transmitir os valores, a missão e demais informações 

relevantes para a relação laboral ora iniciada, comunicar ao nóvel funcionário o que 

espera do seu desempenho e ainda informá-lo do que pode ser a sua carreira na 

organização e auscultar a opinião que a pessoa tem sobre a construção da sua própria 

carreira. 

 As diferenças entre a teoria e a prática na ABEEA, assentam fundamentalmente 

entre o universo de possibilidades no quadro teórico estudado e a realidade não só da 

instituição em estudo, como da generalidade das IPSS, em que predominam os 

“empregos de bloqueio” e onde a mobilidade é extremamente difícil, excetuando 

quando essa mobilidade, por razões de mero interesse da organização é feita de uma 
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forma lateral, quando não, regressiva. Na IPSS em estudo, existem casos de mobilidade 

a pedido dos colaboradores. 

Para efeitos de preservação ou melhoria do clima organizacional e dada a curta 

margem para possibilitar as mobilidades transfuncionais qualificantes, que dão 

significado às carreiras, recomenda-se, tanto quanto possível essa possibilidade, 

acompanhada de alguns incentivos, de natureza pecuniária ou outra. 

 Para evitar situações de frustração profissional, a gestão de topo (Direção 

Técnica), dada a inexistência de chefias diretas ou intermédias, deve num período 

inicial, alertar para estas situações. A empresa deve incutir no espírito do funcionário 

que este tem sempre a possibilidade ascender na carreira, mantendo assim aceitáveis 

níveis de motivação. 

 No quadro teórico referente ao tema “sustentabilidade”, são mencionados três 

dos vetores fundamentais com vista à sustentabilidade das IPSS, que contemplam a 

população, a sua longevidade e o seu rendimento disponível. 

 A realidade destas instituições não é assim tão linear e as dificuldades que se 

lhes deparam, nomeadamente a especificidade funcional, aplicada à especificidade das 

valências, o que dificulta a mobilidade interna e obriga ao recurso sistemático - e em 

grande parte das funções – ao recrutamento externo, o que, aliada à prevalência de uma 

polivalência muito relativa, retira alguma competitividade às instituições. 

Como proposta de melhoria para a sustentabilidade sugere-se concretização e 

implementação do projeto de residências autónomas para casais idosos, que a instituição 

tem em plano e cujo objetivo é evitar o estigma do “internamento num Lar”. É um 

projeto inovador que deveria ser implementado. 

Eliminar algumas barreiras funcionais, como as que estão representadas na 

matriz de passagem, através de formação adequada representariam ganhos de 

produtividade e evitaria, no futuro o recurso ao recrutamento externo, com os 

inconvenientes daí decorrentes. Redimensionar os recursos afetos às diferentes 

valências, na medida em que a legislação o permitir. 

 Como conclusão deste trabalho e respondendo à pergunta central de 

investigação, chega-se à conclusão que o conhecimento tem um papel muito importante 

na sustentabilidade desta e de todas as IPSS, nomeadamente através de uma gestão 

baseada na criação, uso e partilha de conhecimento, situação que desembocará na 

qualificação não só dos seus recursos humanos, mas também de uma IPSS qualificada. 
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5.1. Limitações do trabalho 

 

Este trabalho teve várias limitações no seu desenvolvimento, a começar por 

alguma falta de tempo, poucos dados para trabalhar, dada a natureza da organização e 

onde não abundam dados referentes ao tema, com que possamos partir para um tipo de 

trabalho mais documentado, especialmente na área do conhecimento e da sua aplicação 

nas instituições. 

 Outra limitação foi a quase inexistência de bibliografia para o estudo nesta área, 

o que impediu ou condicionou um estudo comparativo e mais aprofundado, o que 

explicará a pouca quantidade de trabalhos congéneres nesta área. 

 

5.2. Investigação futura  

 

 Em termos de investigação futura e considerando que o presente trabalho se 

debruçou essencialmente sobre o desempenho organizacional, na ótica da valorização 

das pessoas, por via da criação de conhecimento no tipo de instituições em estudo, em 

futuros trabalhos sobre o tema deve ser abordada a vertente económica. Este aspeto é 

igualmente importante, se atentarmos na composição das receitas das IPSS, fruto dos 

acordos com o Estado. 

 Apesar do carácter substitutivo do papel do Estado por parte das IPSS em 

relação à proteção dos cidadãos em diferentes fases da sua vida, valerá a pena analisar a 

própria subsistência destas organizações, considerando os constrangimentos legais, 

impostos por uma legislação que coloca por inteiro o poder discricionário nas mãos do 

Estado e muitas vezes, na “boa vontade” dos diretores regionais da Segurança Social. 

 A recente falência de algumas centenas de IPSS em Portugal atesta a fraca 

resiliência destas instituições em contextos adversos como a recente crise económica, 

durante a qual ficaram demonstradas as fragilidades e vulnerabilidades que as 

organizações do setor social inequivocamente atestam. Um estudo sobre o papel das 

partes Estado / IPSS’s fará todo o sentido e poderá contribuir para um reajustamento das 

responsabilidades – mediante a alocução de meios e recursos – que cada parte tem na 

proteção dos cidadãos. 

 

Chegado a este ponto, dá-se por concluída esta dissertação de Mestrado. 
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