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RESUMO 

O objetivo desta Dissertação é a identificação das práticas de gestão, no contexto hospitalar 

Agostinho Neto – Cabo Verde, Cidade da Praia. O modelo de pesquisa utilizado foi 

construído com base nas Categorias de análise Cultural deD’Iribarneoperacionalizado por 

Souza, e enquadra-se num projeto mais amplo de Pesquisa de Pós-doutoramento da 

Professora Eda Castro Lucas de Souza.Tendo em conta o objetivo da investigação, foi 

realizado um “estudo de caso”. A metodologia utilizada foi a triangulação de método 

quantitativo e qualitativo. Foi utilizada uma amostra de conveniência, constituída por 94 

colaboradores de dois setores do hospital. Houve tratamento de dados quantitativos, 

recorrendo a análise de frequência e tabelas de contingência, utilizando o SPSS (versão 21) e 

dados qualitativos com recurso análise de conteúdo. Como resultado final, nas Categorias 

Senso de Dever, Perceção de Controlo e Relação Hierárquica, tanto na análise qualitativa 

como quantitativa, os resultados são elevados. A Categoria Definição de Responsabilidade 

também é elevada, embora com maior expressividade nos dados quantitativos. A Categoria 

Qualidade de Cooperação aponta para resultados elevados, sendo que a expressão maior desta 

Categoria é referente aos dados qualitativos. A Categoria Sanções é aquela que apresenta 

menor expressão em ambos os resultados. A partir dos resultados obtidos, são apresentadas 

sugestões para as futuras pesquisas. 

 

Palavras-chave: Escala de Medição Cultural, Prática de Gestão, Cultura Nacional, Cultura 

Organizacional. 
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ABSTRACT 

Theo bjective of the present Dissertation is the identification of management practices, in this 

particular case, regarding the Agostinho Neto Hospital in Cape Verde, Cidade da Praia.The 

research model used for this, was chosen based on the Cultural analysis categories 

byD’Iribane, operated by Souza . This dissertationis a part of a wider post-graduate research 

Project by Professor Eda Castro Lucas de Souza. Taking into consideration the objective of 

this investigation, there was a “case study”. The methodology used for this was the 

triangulation of both quantitative and qualitative study. A sample of convenience, formed by 

94 collaborators from two sectors of the Hospital, was used. Treatment of quantitative data, 

using frequency analysis and contingency tables, using SPSS (version 21) and qualitative data 

with content analysis feature. As a final result, the categories “Sense of Duty”, “Perception of 

Control”and “Hierarchic Relation”, had high results, both on the qualitative aspect and the 

quantitative. The category “Definition of Responsibility” also had elevated results, although 

with more emphasis on quantitative data. The category “Cooperation Quality” points towards 

higher results, on this one the qualitative data had more weight. The category “Sanctions” had 

the lower results on both aspects. From the obtained results new suggestions for future 

research are presented. 

Keywords: Scale Cultural Measurement, Practice Management, National Culture, 

Organizational Culture. 
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INTRODUÇÃO - PROBLEMATIZAÇÃO 

No contexto globalizado, torna-se cada vez mais pertinente compreender a cultura nacional e 

consequentemente o seu impacto nas práticas de gestão (D´Iribarnne, 1990; 2008). É neste 

cenário que, nos últimos tempos, o contexto lusófono, e não só, tem despertado muito 

interesse nos gestores, empresários e académicos. Não obstante a importância económica e 

geopolítica dos países lusófonos no mundo, pouco sabemos hoje sobre o que distingue a 

organização e a gestão praticada nos países lusófonos em comparação com as práticas em 

nações e culturas com raízes históricas muito diferentes, como é o caso da Anglofonia e da 

Francofonia. 

No contexto de Cabo Verde, a revisão da literatura comprova que o país carece de estudos 

desta natureza, contudo a academia tem produzido algumas teses ligadas à liderança e gestão. 

Recentemente, a literatura internacional trouxe um grande contributo com os estudos culturais 

de Hofsted (2010), no qual Cabo Verde esteve incluído. 

Na linha da recente corrente de investigação sobre esta problemática, desenvolvida por Souza, 

2009; 2014; Renato Philine, 2012 e Rayssa, 2013, segue-se uma abordagem assente no 

pensamento teórico de Philippe D´Iribarnne. Na esteira do pensamento teórico acima 

referenciado, propõe-se fazer um Estudo de Caso sobre a Perceção dos Profissionais de Saúde 

sobre Cultura e Práticas de Gestão no contexto Hospital Agostinho Neto – Cabo Verde. A 

dissertação ora apresentada faz parte do Projeto de Pesquisa de Pós-doutoramento da 

professora Eda Castro Lucas de Souza:  Práticas de Gestão e Manifestações Culturais em 

Centros Hospitalares de Portugal e Brasil, voltada para o estudo da relação entre cultura 

organizacional e o desempenho em organizações hospitalares,  desenvolvida por intermédio 

de acordo de cooperação técnico-científica entre a Universidades de Brasília, PPGA, Brasil e 

a Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Sociais e de Políticas – ISCSP, 

Portugal.O objetivo principal desta dissertação é identificar as práticas organizacionais 

desenvolvidas na organização hospitalar em estudo. Como objetivos específicos 

consideramos: (i) Validação da Escala de Medição Cultural desenvolvida por meio das 

práticas da organização (Souza, 2014); (ii) Análise das práticas reais à luz das categorias do 

modelo de pesquisa. 

Cabo Verde, sendo um país aberto ao mundo pela sua posição geoestratégica (África – 

América – Ásia) e, tratando-se de uma cultura cuja “realidade é complexa, híbrida e 

diversificada que “nasceu do cruzamento de povos, de diferentes culturas e línguas”(Silva, 
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2005: 10)
1
, o interesse do estudo desta natureza reveste-se de suma importância. Hoje, mais 

do que nunca, fruto da globalização (provocada em larga escala pela emigração), Cabo Verde 

tem recebido influências culturais, a todos os níveis, mormente, no setor de saúde, 

organização e gestão hospitalar. Muitos dos profissionais que compõem o quadro dos 

funcionários do hospital formaram-se no exterior (Portugal, Brasil e Cuba) e 

consequentemente importaram consigo valores e práticas para o contexto organizacional do 

Hospital Agostinho Neto. Também, a dimensão internacional do setor da saúde e organização 

hospitalar, marcada por frequentes acordos de cooperação internacional que envolvem 

práticas e valores globais, tem cruzado com valores e cultura organizacionais que têm na sua 

génese herança colonial secular.  

Além de ser de suma importância a realização deste estudo no setor e organização hospitalar, 

constitui um verdadeiro desafio. Estamos perante uma área com uma cultura e práticas 

organizacionais próprias. Tradicionalmente caracterizadas por estruturas profissionais bem 

demarcadas: por um peso substancial do setor público, por uma relevante regulamentação 

estatal e por ser, no limite, uma prestação de serviços onde, socialmente, é reconhecido um 

desigual equilíbrio de forças entre o utente (paciente e sua família) e os prestadores de 

serviço. Apesar do papel do capital humano (Recursos Humanos) no setor e organização 

hospitalar do hospital Agostinho Neto (HAN) ser um importante fator diferenciador no seu 

desempenho, a complexidade de estruturas e o seu funcionamento, repletos de interações e 

muito dependentes do trabalho em equipa, não deixa de ser uma realidade a ter em conta. 

Todavia, os Recursos Humanos, enquanto atores organizacionais, ao interagirem no seu 

contexto, modificam-nos com as suas práticas, os valores, costumes e mitos. Consciente de 

que cada prática, valores, costumes e mitos são filhos do seu tempo e contexto, assim como 

defende D´Iribarnne (1989), é determinante, para uma melhor compreensão e poder explicar 

como se manifesta a cultura nas práticas organizacionais, enquadra-los na sua realidade 

cultural própria, porque cada cultura tem a sua própria lógica, que se baseia em uma ou mais 

opções fundamentais que transcendem o tempo e as revoluções. Deste modo, atribui-se uma 

importância a essas diferenças culturais no âmbito das organizações, uma vez que delas 

dependeria a própria estrutura hierárquica das organizações, tipo de liderança, considerada 

legítima, e a organização dos recursos humanos. Face ao enorme campo de investigação sobre 

                                                           
1
Silva, A. C. et al. História geral de Cabo Verde. Lisboa: Instituto de Investigação Científica Tropical, 1995. v. 2. 

 



 

3 
Benvida M. F. Veiga 

a temática em estudo, define-se a seguinte pergunta de partida que servirá de linha orientadora 

e fio condutor deste estudo.  

Quais são as manifestações culturais nas práticas organizacionais no Hospital Agostinho 

Neto, em Cabo Verde? 

Tendo em conta o objetivo do estudo e para materialização do mesmo, a metodologia 

utilizada foi a triangulação de método qualitativo e quantitativo, permitindo, desta forma, uma 

abordagem integrada, e assim contribuir para uma compreensão mais profunda e holística do 

estudo em causa. O modelo
2
 utilizado neste estudo partiu das categorias de análise de 

D´Iribarne operacionalizado por Souza (2009), tais como: senso de dever, relações 

hierárquicas, perceção do controlo, definição do controlo, sanções, qualidade de cooperação e 

regulação. 

Este estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: além do capítulo introdutório que faz o 

enquadramento e a problematização do estudo e a sua justificação, a pergunta condutora da 

pesquisa, os objetivos gerais e específicos, a relevância e pertinência, propõe-se o Primeiro 

Capítulo que engloba a revisão da literatura onde se irá aprofundar alguns conceitos cruciais à 

análise dos dados, bem como o modelo teórico que aborda a temática em análise. Desta 

forma, serão analisados os conceitos de cultura nacional e cultura organizacional, bem como 

as principais referências teóricas que os suportam. O Segundo Capítulo é dedicado à 

apresentação da cultura Cabo-verdiana, a caracterização do objeto de estudo e a sua trajetória 

histórica. No Terceiro Capítulo, será apresentada a metodologia utilizada neste estudo, com as 

teorias devidamente fundamentadas e apresentação dos resultados. No Quarto, será 

apresentada a análise e discussão dos resultados, Por fim as conclusões à luz dos resultados 

desta investigação empírica, seguido da apresentação das principais implicações do estudo 

para a cultura e as práticas organizacionais e GRH, a nível teórico e prático, e com algumas 

sugestões para investigação futuras. 

 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

No contexto globalizado, caracterizado por uma enorme expansão do mercado competitivo e 

heterogéneo, torna-se cada vez mais pertinente compreender a cultura nacional e 

                                                           
2
Souza, E. (2009). Práticas organizacionais como manifestações culturais. 



 

4 
Benvida M. F. Veiga 

consequentemente o seu impacto nas práticas de gestão (D´Iribarnne, 1990; 2008; Rego & 

Cunha, 2009). 

O estudo da cultura nacional eda sua influência na gestão, em específico na gestão de recursos 

humanos, teve a sua génese em estudos transculturais como o de Hofestede,2001, 2003, 

2010;Robert J.House do projeto GLOOBE 1991, Trompenaarset al., 1994 Schwartz; 1990, 

1994. Todos estes estudos foram motivados pelo cenário da crescente internacionalização das 

empresas e das mobilidades dos recursos humanos,e constataram empiricamente que, mais do 

que questões técnicas, existe uma complexidade nas diferenças culturais, com impactos 

visíveis nos contextos organizacionais. Foi desta forma que o fator cultural ganhou a 

relevância na abordagem sobre a gestão. 

Segundo Gomes (2012), para o entendimento do impacto da cultura na gestão, sentiu-se a 

necessidade de ir buscar à antropologia, o conceito de cultura e adaptá-lo aos estudos 

organizacionais, como um constructo teórico explicativo das diferenças culturais e da sua 

influência nas práticas organizacionais/empresariais, nomeadamente na gestão de recursos 

humanos. 

Tendo presente o objetivo deste estudo, a abordagem em torno do conceito básico desta 

dissertação será cultura, entendida no seu sentido nacional. A cultura nacional, nos últimos 

anos, tem sido objeto de não raros estudos. O esforço de investigação é permanente,em função 

do caráter mutável do objeto. Traços culturais constituem variáveisdinâmicas, que sofrem 

influências do meio socioinstitucional e, por sua vez, interferem nos processos de gestão das 

empresas (Depuis, 2008). 

A revisão da literatura sobre cultura e gestão demonstra que grande parte desses estudos 

analisa as culturas nacionais em função de três grandes grupos de variáveis. O primeiro diz 

respeito a como a organização se adapta ao ambiente, considerando para isso o 

relacionamento que possui com a incerteza (Hofstede, 1997, 2001; House et al., 2004). O 

segundo grupo diz respeito à integração interna da organização, por meio da análise de fatores 

como o grau de orientação para tarefas ou pessoas, grau de hierarquia, feminilidade e 

masculinidade, individualismo e coletivismo, entre outras variáveis (Kabasal e Bodur, 2004; 

Trompenaars, 1993; House e coautores, 2004; Hofstede, 1997, 2001). O terceiro relaciona-se 

às questões do espaço, do tempo e da linguagem (Hall, 1959, 1960, 1977; Hofstede, 1997, 

2001). Esses estudos mostram que as culturas nacionais diferem quanto aos pressupostos 
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culturais existentes e demonstram, consequentemente, valores, comportamentos e artefactos 

distintos. 

De entre estes estudos da cultura nacional e transculturais, o mais popular e conhecido na 

comunidade científica é do clássico Hofsted. Contudo, as suas abordagens apresentam 

algumas limitações. Por isso, tem sido objeto de muitas críticas. Hofestede (2000)
3
elenca 

cinco críticas realizadas à sua abordagem. Primeiro, deve-se ao facto de os dados terem sido 

colhidos numa mesma empresa (BAM). Segundo, tem que ver com o facto dos dados 

fornecidos nos seus primeiros estudos poderem estar desatualizadas pelas mudanças culturais 

ocorridas nos países desde que o seu estudo foi realizado; outra crítica resulta de algumas 

dimensões (individualismo/coletivismo) que fazem parte do seu estudo terem conteúdos 

ambíguos.Por exemplo, alguns dados sugerem que a dicotomia individualismo/coletivismo 

pode ocultar valores que servem simultaneamente interesses individualistas e coletivistas. Por 

fim, os números das dimensões não são suficientes para explicar as diferenças culturais. Para 

cada uma das críticas, Hofstede (1993) oferece contra-argumentos e procura fundamentá-los 

nos seus textos e outros trabalhos mais recentes de Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, 

Michael Minkov (2010: 255-258) com a introdução de novas dimensões de análise da cultura 

nacional. Não obstante às críticas, o facto é que seu contributo quebrou o silêncio, no campo 

da gestão, sobre as implicações da cultura nas práticas de gestão. 

Usando uma abordagem bastante diferente da temática da influência da cultura sobre as 

práticas de gestão, surge Philippe D’Iribarne, que nos últimos tempos tem produzido um 

manancial de literaturas sobre esta problemática
4
. Este autor estudou organizações em 

diferentes países, utilizando técnicas de pesquisa de cunho etnográfico, como observações e 

entrevistas com os atores da organização e análise da história dos países em que as 

organizações estavam inseridas.No seu estudo, propôs falar de contextos de interpretação e 

significados em vez de modelos (D’Iribarne, 1998: 256; 200:72). A diferença das abordagens 

reside no facto de que, enquanto um modelo consiste na exposição gráfica de interconexões 

possíveis entre variáveis, para D´Iribarnne falar de contexto e interpretação permite 

compreender a cultura e os seus significados que estão longe de serem universais. 

É com base no pensamento teórico de D’Iribarneque propomos conduzir a presente 

investigação. 

                                                           
3
Hofstede, Geerttetal.(2000). Nacional valuesandorganizationalpratices.  

4
 Par D´Iribarnne.(1987).Repèresbobliographiques. RevueFrançaise de Gestion, nº 64. 
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1.1 Cultura Nacional 

O conceito de cultura nacional vem sendo discutido por muitos autores (Ashmos; Mcdaniel, 

1996; Campbell; Bommer; Yeo, 1993; Hofsted, 1980; Smith ;Bond, 1999; Torres, 1999; 

Triandis, 1994, D´Iribarne, 1989; Dupuis (2007)), que frequentemente a definem de forma 

semelhante não obstante pequenas variações. 

Hofstede define a cultura nacional como programação mental de um determinado grupo 

nacional que lhe permite “olhar o mundo, tomar decisões, estabelecer relações com outros 

povos, trabalhar etc.” (Hofsted, 2003: 20). Já na obra La Logique de L’honneur,D´Iribarne 

(1989) afirma que cada cultura tem a sua própria lógica, que se baseia em uma ou mais 

opções fundamentais que transcendem o tempo e as revoluções.D’Iribarne fundamenta a sua 

abordagem da cultura em Geertz (1989), para quem a cultura funciona como um sistema de 

referências, que habilitam os seres humanos a dar sentido e significado ao mundo em que 

vivem e às suas próprias ações. A cultura classifica, identifica, avalia e conecta, fornecendo 

sistemas interpretativos, que atuam, praticamente, em todas as esferas da vida do indivíduo. 

D'Iribarnee et al., (2002, p. 8) considera a cultura como “um conjunto de códigos de 

interpretação por meio dos quais faz sentido o que cada um vive e faz”. Por sua vez, Dupuis 

(2007) defende que a cultura nacional é o principal vetor explicativo das práticas 

organizacionais vistas como manifestações culturais das organizações, não sendo a 

organização um conjunto dinâmico de pessoas, regras e práticas, mas, sim, um mosaico de 

práticas locais e nacionais. 

Não obstante estes contributos para o entendimento do conceito, toda a abordagem deste 

constructo está virada para o complexo de interagir com a cultura organizacional. Consciente 

de que se trata de dois domínios de culturas diferentes, procura-se, com ajuda de alguns 

autores, explicar essa estreita relação e as fronteiras que as separam. 

1.2 Cultura Nacional vs Cultura Organizacional 

Na literatura, encontramos vários autores como Druker, 1946; Schein,1985; D´Iribarne, 

1989;Hofstede G., Neuijen, B., Ohayv, D., & Sanders, G. 1990; House, R. J. et al., 2004; 

Motta, 2005, que fazem abordagens sobre a cultura organizacional. Nas suas abordagens, 

enfatizam a importância das culturas nacionais na formação das culturas organizacionais, bem 

como a influência da cultura nacional na cultura organização.Segundo estes autores, este tipo 

de reflexão surge no momento em que se assiste a um fenómeno que afeta todos os países do 

mundo, a Globalização. Eis um fenómeno que diminui distâncias e barreiras, aproximando 

culturas com consequências visíveis nas empresas/organizações. 
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No confronto com as abordagens supra mencionadas, torna-se pertinente estabelecer com 

clareza as fronteiras teórico-conceituais entre a cultura nacional e a cultura organizacional. A 

diferença entre estes dois conceitos reside no facto de que a cultura nacional tem como 

elemento central os valores, enquanto a cultura organizacional refere fundamentalmente as 

práticas. Os valores são adquiridos nos grupos ou organizações, por exemplo na família, na 

comunidade e na escola, ao passo que as práticas são apreendidas a partir da socialização no 

ambiente de trabalho (Souza, 2009; Rego & Cunha, 2009). 

1.3 Prática de Gestão 

A ideia convergente, na abordagem sobre as práticas de gestão (Hofestde1990; D´Iribarne, 

2003; Dupuis, 2008), é a de que as lógicas culturais condicionam a interpretação das práticas 

de gestão nas organizações. Para D’Iribarne (1993), as práticas organizacionais são 

manifestações culturais
5

 que envolvem não apenas a cultura organizacional, mas, 

principalmente, a cultura nacional, com as suas particularidades. Por sua vez, a cultura 

nacional está embutida nas práticas sociais, sendo que estas a reforçam e a transmitem para os 

indivíduos envolvidos na prática de gestão. Um entendimento análogo é compartilhado por 

Dupuis (2008). Segundo este autor, a cultura nacional é o principal vetor explicativo
6
 das 

práticas organizacionais. As práticas organizacionais são vistas como manifestações culturais 

das organizações, sendo a organização um conjunto dinâmico de pessoas, regras e práticas.  

Souza et al.(2011) referem que as práticas organizacionais como “ações nas organizações”. 

Podem ser compreendidas como práticas sociais construídas em contexto organizacional. 

Nesta visão, os atores organizacionais, ao interagirem, nos seus contextos, modificam-nos 

com as suas práticas. 

Para Hofstede e tal.(1990), as práticas organizacionais são o meio pelo qual a cultura, 

moldada pelos valores, afeta os indivíduos, influenciando os seus comportamentos. Daí se 

pode inferir que as perceções decorrentes das práticas diárias são a base da cultura 

organizacional. Para esses autores, os símbolos, os heróis e os rituais podem ser considerados 

“práticas”. Apesar de serem visíveis para um observador, os seus significados culturais são 

percebidos pelas pessoas que partilham aquela cultura e, consequentemente, os valores que 

                                                           
5
 D´Iribarnne, P.(1993)  La Logique d’Honneur. Gestion des entreprisesettraditionales. France: Editions du Seuil, 

1993. 
6
Dupuis, J.P (2008) L’Analyseinterculturelleengestion: décloisonner les approaches classiques. In: Davel, E.; 

Dupuis, J. P.; Chanlat, J. F. (Org.) Gestionencontexteinterculturel: approaches, problématiques, pratiques 

etplongées. Canada: lesPresses de l’UniversitéLaval. 
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ela transmite sem esquecer que as dimensões das culturas organizacionais, eminentemente 

práticas, estão diretamente relacionadas com os valores das culturas nacionais. Estes 

determinam as preferências, por um lado, e o significado atribuído às práticas, por outro 

(idem: 405). 

Não obstante as discussões da interinfluência ou não da cultura nacional na prática de gestão, 

Druker (1955) afirma que a gestão é essencialmente uma prática baseada tanto no 

conhecimento como na responsabilidade. É, portanto, “uma arte liberal”. Tradicionalmente, a 

“arte liberal” é conhecida como “recrutamento, seleção, treinamento, avaliação/supervisão, 

afetação de recursos, práticas, relacionados com a qualidade de vida no trabalho, igualdade de 

oportunidade, práticas de conciliação família-trabalho entre outros” (Bilhim, 2009:178)
7
. 

A literatura sobre os estudos transculturais, Hofestede (2003), D´Iribarne (2003), demonstra 

que as empresas e organizações que não tiveram em consideração o fator externo (cultura 

nacional), na implementação das práticas organizacionais, tiveram como impacto o fracasso 

organizacional. Fracasso esse pelo qual as práticas organizacionais dos diversos países se 

encontram fortemente influenciadas pelo fator cultural inerente a diversas 

nacionalidades.Assim, os autores Aycan et al. (1999, 2000); Aycan e Kanungo (2001); Miah e 

Bird (2007) expõem três modelos
8
, explicando os fatores que podem influenciar os resultados 

da organização. E apontam com alguma relevância o fator externo: a cultura nacional/local 

externo como podendo ser determinante. Demonstram como o contexto cultural influencia as 

práticas de gestão, recrutamento, seleção, avaliação de desempenho e práticas que associam a 

recompensa ao desempenho. Torres (2009) também defende a mesma linha de pensamento 

dos autores supracitados, quando se refere à necessidade de compreender a cultura dos 

contextos onde a organização está inserida como condição de possibilidade para o 

entendimento das práticas organizacionais. 

Aliada à complexa definição e entendimento destes conceitos está a dificuldade da sua 

implementação nas práticas de gestão em contextos culturais diferentes; e nem sempre essa 

implementação se processa de forma pacífica (Bilhim, 2009). 

Um breve olhar histórico sobre a prática de gestão conduz-nos até Druker (1955), que afirma 

que a gestão é uma instituição básica e dominante do mundo ocidental e do sistema industrial 

                                                           
7
Bilhim, J.(2009). Gestão Estratégica de Recursos Humanos, Universidade Técnica de Lisboa, Instituto de 

Ciências Sociais e Políticas, UTL. 
8
Modelo explicativo dos efeitos da globalização sobre sistemas das relações laborais. 
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moderno. No entanto, fruto da globalização, bem como da internacionalização dos mercados, 

as novas formas de organização de trabalho e a moderna prática de gestão ocidental 

difundiram-se em todo mundo. Por ser algo pensado e desenvolvido no mundo ocidental, 

muita tem sido a discussão sobre as dificuldades da sua aplicabilidade/implementação em 

outros contextos diferentes. As opiniões divergem, mormente no continente africano (Gomes, 

2012). Trompenaars, F.(1994), chega-se mesmo a defender a impossibilidade da 

implementação destas técnicas de gestão moderna a contextos que não o ocidental. Em 

contrapartida, D´Iribarne (2003), na sua obra intitulada Práticas modernas de gestão 

inseridas nas culturas no terceiro mundo, defende que as técnicas de gestão (de origem 

ocidental) só encontram a sua plena eficácia ao adquirirem sentido nas leituras marcadas pelas 

visões particulares, que cada cultura oferece. 

No entanto, alerta para o cuidado que se deve ter no sentido de procurar adaptar essas técnicas 

consoante a cultura. Chama a atenção para a necessidade de se levar em consideração os 

pressupostos culturais que prevalecem nestas sociedades, na medida em que eles podem ser 

fatores determinantes de sucesso ou de fracasso na implementação de métodos e ferramentas 

de gestão empresarial desenvolvidos no contexto europeu e norte-americano. Esta 

preocupação está cada vez mais presente no contexto organizacional. Com a intensificação da 

internacionalização dos mercados, a intensificação de relações de cooperação e trocas de 

conhecimento entre diferentes setores, graças às novas tecnologias, tornou-se pertinente 

compreender como é que esse cruzamento do global-local influencia a dinâmica das práticas 

organizacionais e do constante desafio que se coloca na gestão dos recursos humanos com a 

introdução de novos valores na sociedade.  

A necessidade constante de internacionalização de bens e serviço, hoje, mais do que nunca, é 

um processo irreversível. As pressões em torno da competitividade, sem ignorar a 

intensificação dos processos de globalização e as profundas transformações nas estruturas dos 

mercados, evidenciam a relevância das organizações ao revisitarem os modelos e práticas de 

gestão, em particular os direcionados para gerir os seus elementos humanos. 

Contudo, não há unanimidade no que diz respeito à universalização das práticas; alguns 

autores defendem a inevitável convergência das práticas de gestão; enquanto outros contra-

argumentam, defendendo que as características nacionais se traduzem em práticas de RH 

também idiossincráticas (Rego & Cunha, 2009). Perante este desafio que a globalização traz 

às organizações relativamente à adaptação das práticas globais ou locais, a literatura aponta-
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nos três modelos apresentados por Bamber et al (2004); Carr e Pudelku (2006, 2007); Child e 

Warner e Zhu (2002) que disputam a interpretação do fenómeno da globalização na cultura 

local: a) a globalização simples, b) institucionalista, c) integrado. Vejamos em que consistem 

estas abordagens: Globalização Simples: A globalização é de tal maneira vigorosa que afeta 

de igual modo os sistemas económicos e laborais de todos os países. Globalização 

institucionalista: As instituições nacionais de cada nação têm um papel importante nas 

atividades políticas e económicas, não sendo meras identidades passivas e submetidas aos 

ditames da globalização. Globalização integrada: As instituições, as políticas e as autoridades 

nacionais induzem as nações a responderam de modo diferenciado às pressões da 

globalização. Os autores destas abordagens supracitados defendem que, de entre as três 

abordagens, a Globalização integrada é a mais aceitável, na medida em que supera as 

limitações que os outros modelos apresentam. A abordagem simples, por exemplo, não 

consegue explicar as diferenças entre as nações. Por sua vez, a abordagem institucionalista 

não consegue explicar as semelhanças. 

1.4 Estudos Transculturais da Gestão 

As abordagens sobre estudos transculturais são cruciais.Estes estudos têm contribuído para 

explicar as culturas nacionais no contexto da gestão. No entanto, não se pretende desenvolver 

aqui, com profundidade, esses estudos. Somente o estudo realizado por Hofestede será 

desenvolvido com maior profundidade. Tal opção deve-se ao facto deste autor, nos seus 

estudos mais recentes, nos apresentar novas dimensões de análise, na qual inclui Cabo Verde. 

A centralidade da nossa incursão será na perspetiva teórica de D´Iribarne.  

1.4.1O modelo clássico de Hofstede 

Apesar de um grande avanço na investigação nos estudos transculturais, os estudos de Geert 

Hofstede, mesmo com as limitações e críticas que foram feitas na sua abordagem, continuam 

a ser uma referência para a comunidade científica e académica. Geert Hofstede é considerado 

como o “pai” da gestão comparativa. A razão para tal denominação deve-se ao facto de ter 

determinado, através do estudo da multinacional (IBM), quatro dimensões básicas (distância 

hierárquica, masculinidade/feminilidade, individualismo, controlo da incerteza). Dimensões 

básicas essas que permitem diferenciar as culturas. Através disso, foi possível constatar as 

influências da cultura nacional para explicar os valores e atitudes perante o trabalho 

(Hofstede, 2001). O estudo recente de GeertHofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov 

(2010: 255-258) é considerado atual num contexto em que o mundo passa por profundas 

transformações, sobretudo a nível cultural. Assim, parte-se de uma amostra representativa das 
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populações nacionais, isto é, uma amostra em que participaram 93 países, entre os quais 

englobamos países que antes não foram analisados, nomeadamente, Cabo Verdeentre outros 

países. Nesta investigação, as dimensões utilizadas por Hofstede et al. (2000) nas suas 

análises mantiveram-se. A grande novidade deste estudo é que se introduziu mais duas novas 

dimensões: pragmatismo e indulgência. 

Distância ao poder 

Esta dimensão cultural exprime o grau em que os membros menos poderosos de uma 

sociedade encaram as desigualdades. Uma maior distância hierárquica indica que as 

desigualdades de poder e riqueza tendem a ser grandes. Em sociedades com baixa distância de 

poder, as pessoas esforçam-se para equalizar a distribuição de poder.  

Individualismo vs Coletivismo 

A questão fundamental abordada por esta dimensão é o grau de interdependência que uma 

sociedade mantém entre seus membros. Ou seja, tem que ver com o facto de que a auto- 

imagem das pessoas é definida em termos de "eu" ou "nós". Nas sociedades individualistas, as 

pessoas devem cuidar de si próprias e das suas famílias mais próximas, enquanto nas 

sociedades coletivistas, as pessoas pertencem a "grupos" que as protegem em troca de uma 

lealdade. 

Masculinidade vs Feminilidade:   

A literatura mostra-nos que os valores dominantes nas sociedades masculinas destacam a 

busca pelo controlo e pela aquisição de bens materiais, focando-se ainda nos objetivos que 

pretendem alcançar; e os valores da sociedade feminina evidenciam-se no relacionamento 

entre as pessoas, na cooperação e na qualidade de vida. Consta que estes valores são incutidos 

na escola, no contexto social do dia a dia e continuam durante todo o comportamento 

organizacional (Hofstede, 2010). 

Controlo da Incerteza  

Esta dimensão tem que ver com a maneira como a sociedade lida com o facto de que o futuro 

não poder ser conhecido. Perante esta ambiguidade e incerteza do futuro, assim, os países com 

elevado nível de incerteza tendem a criar um conjunto de regras e normas como forma de 

poder controlar as ansiedades e ter alguma segurança perante as incertezas. Já nos países com 

um baixo índice de evitamento da incerteza, verifica-se uma aversão emocional às regras 

formais, estabelecendo-se normas em caso de absoluta necessidade (Hofstede, 2010). 
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Pragmatismo  

Esta dimensão trata-se da nova dimensão introduzida no estudo recente de Hofestdeet al., 

(2010). Afirmam que a dimensão do pragmatismo é mais ou menos a replicação da quinta 

dimensão, anteriormente apresentada por Hofstede (dinamismo confuciano, também 

designada orientação de longo prazo vs curto prazo). A dimensão do pragmatismo descreve 

como as pessoas no passado, assim como hoje, se relacionam com o facto de que muito do 

que acontece ao nosso redor não pode ser explicado. Em sociedades com uma orientação 

normativa, a maioria das pessoas tem um forte desejo de explicar tudo, tanto quanto possível. 

Em sociedades com uma orientação pragmática, a maioria das pessoas não tem a necessidade 

de explicar tudo, pois acreditam que é impossível compreender a complexidade da vida. O 

desafio não é saber a verdade, mas viver uma vida virtuosa. 

Indulgência vs contenção 

Esta segunda nova dimensão introduzida é definida como a medida em que as pessoas tentam 

controlar seus desejos e impulsos, com base na forma como eles foram criados. A tendência 

em direção a um controlo relativamente fraco sobre os seus impulsos é 

chamada"indulgência", enquanto um relativamente forte controlo sobre os seus impulsos é 

chamado de "contenção". Assim, as culturas podem ser descritas como indulgentes ou 

contidas. 

Face ao exposto e tendo em conta que esta dissertação está direcionada ao contexto cultural 

cabo-verdiano, mas em que se pretende também vir a comparar os seus resultados com os 

contextos português e brasileiro, a título dessa comparação, será apresentada na figura 1 a 

escala de comparação cultural proposta por Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael 

Minkov (2010). O objetivo é perceber como estas dimensões se representam num contexto 

cultural diferente, na sua forma de pensar agir e organizar, não obstante um passado histórico-

cultural comum, que se manifesta através uma das variáveis culturais em comum: a língua 

portuguesa (Arruda, 2011). 
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Gráfico 1 Modelo de Hofsted 

 

(Fonte:http://geert-hofstede.com) 

1.4.2Perspetiva Teórica de D´Iribarnne 

Philippe D´Iribarne é considerado como um autor de referência no estudo das culturas 

nacionais. Na sua célebre obra La Logique de L’honneur(1989), afirma que cada cultura tem a 

sua própria lógica que se baseia numa ou mais opções fundamentais que transcendem o tempo 

e as revoluções. 

Sem negar os valiosos contributos de Geert Hofstede, o projeto GLOOBE(1991, 

Trompenaars, 1994; Skinner e Winckler ou Harrison Pheysey, 1993; Quinn,1991) e muitos 

outros, que apresentam modelos de cultura, nacional ou organizacional ou a conjunção 

interativa das duas, a nossa opção vai na linha da perspetiva de D’Iribarne. Na sua abordagem 

sobre cultura nacional, não falou de modelos, mas de contextos de interpretação (D’Iribarne, 

1998); pois é ele que fornece “o esquema de interpretação” das práticas das organizações e do 

seu significado local, assegurando simultaneamente uma inteligibilidade abrangente e um 

máximo de diversidade. 

Os primeiros estudos de D’Iribarne nesta abordagem ocorreram na década de 1980. Desde 

então, vêm analisando empresas em vários países (Marrocos, Camarões, México, Argentina, 

entre outros). D’Iribarne busca a lógica cultural de organizações em função da cultura 

nacional, e identifica relações entre cultura nacional, cultura organizacional e gestão das 
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organizações. As categorias de análise desse autor são as seguintes: senso de dever; relações 

hierárquicas; perceção do controlo; definição de responsabilidades; sanções; qualidade da 

cooperação; regulação; problemas (vistos como consequência do tipo de modelo de gestão da 

organização).Além disso, tem feito análises nesses países com uma abordagem histórica e 

etnográfica, e, nessas análises, utilizou a observação e entrevistas, com o objetivo de 

identificar a lógica cultural das organizações (Souza; Castro-Lucas, Torres, 2010).  

Nesta linha de pensamento, D’Iribarne buscou um aprofundamento maior das suas análises 

nas empresas que atuavam nos Estados Unidos, França e Holanda. Tendo realizado estudos 

comparativos norteados na abordagem etnográfica, o referido autor procura interpretar a 

história das culturas nacionais e identificar a dinâmica das organizações e suas práticas de 

gestão. A pesquisa revelou diferenças significativas nas formas de gestão das três unidades. 

Apesar de possuírem um modelo formal de gestão comum, o que D’Iribarne procura 

demonstrar é que as lógicas culturais explicam as diferenças constatadas. 

Assim, a gestão francesa seria conduzido pela “lógica da honra” e pelo contraste entre o nobre 

e a base. Torna-se aqui importante explicar o que no entender do autor significa lógica da 

“honra” que caracteriza a sociedade francesa. Defende que já se pode observar esta 

característica desde a época medieval e contínua presente em muitas formas na França 

moderna. Por exemplo, a revolução francesa cria a escola politécnica, uma das grandes 

escolas francesa, procurando transformar uma aristocracia de sangue em aristocracia de 

talento, todavia, sem pôr em causa o aspeto aristocrático. Ou seja, é uma cultura onde os 

profissionais se encontram fortemente estratificados
9
, o que permite o desenvolvimento de 

orgulho profissional muito forte. Ainda se pode reconhecer que a “honra” francesa é visível 

nas instituições francesas e advém de um traço da cultura nacional que jamais pode ser 

desprezado. 

Ao contrário da cultura francesa, D’Iribarnne constatou que a cultura norte-americana é 

impulsionada, por sua vez, por uma lógica de mercado e de uma oposição entre o justo e o 

injusto. É, essencialmente, uma sociedade marcada por relações contratuais, definição de 

objetivos, foco nos resultados, ou seja, uma sociedade muito pragmática. Também é 

reconhecida como uma sociedade marcada por princípios morais rígidos, que também fazem 

parte do legado cultural deixado pelos “pillgrims”(peregrinos com crenças religiosas 

particulares) que a fundaram e não há uma cultura de respeito mútuo. 

                                                           
9
D´Iribarnne(1991: 599-614). Cultureet «effetSocietal» R. Franç.,XXXII. 
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Já a cultura holandesa seria baseada numa lógica de consenso com base numa oposição entre 

unidade e diversidade. Esta característica fundamenta-se na razão de circunstâncias históricas 

que levaram o povo a procurar soluções para as diferenças entre frações da sociedade, como 

algo que não se deve mudar, mas sim tratar através de compromissos pragmáticos, garantidos 

pela adesão dos responsáveis. Assim, nestas sociedades as convicções das partes devem ser 

respeitadas. Como se pode constatar, perante as especificidades culturais, o autor defende que, 

para uma boa gestão nas empresas, conta-se com a estrutura cultural que atravessa a sociedade 

e a história de cada país. Essa linha de pensamento teórico de D’Iribarne tem despertado o 

interesse de vários investigadores e académicos. De entre eles, destacam-se Souza, 2009, 

2014; Rayssa, 2013; e Philipe, 2012. Na linha do que Souza tem vindo a desenvolver, também 

Rayssa (2013) e Philipe (2012) utilizaram nas suas investigações o modelo de pesquisa 

assente nas categorias de análise da lógica cultural das organizações (Souza, 2009).  

1.4.3As categorias da Lógica Cultural de Organizações de D’Iribarnne 

De entre os seguidores do pensamento de D’Iribarnne supra mencionadas, Souza (2009) 

aprofundou os seus estudos. A partir das categorias da lógica de análise cultural, Souza 

propõe operacionalizar as seguintes categorias de análise: senso de dever, relações 

hierárquicas, perceção do controlo, definição do controlo, sanções, qualidade de cooperação e 

regulação. Assim os descreve: 

Senso de Dever: Esta categoria traduz-se através da consciência de direitos e deveres e da 

forma como estes são compartilhados entre o público e o privado. A maneira de respeitar as 

opiniões dos outros colegas e de compreender as atribuições indicadas pelos superiores. A 

forma como os atores respeitam os termos contratuais. O modo de defesa dos interesses 

individuais e organizacionais. Esta categoria traduz-se sobretudo através da lealdade, 

comprometimento e motivação. 

Relações hierárquicas: Significa a relação entre os diferentes níveis organizacionais, bem 

como forma de como organiza as ações e como administra os conflitos, concentração de 

poder, intervenção da autoridade, nível de legitimidade das autoridades. Clareza quanto às 

relações entre atores pertencentes a níveis hierárquicos distintos. 

Definição de responsabilidades: Esta categoria consiste na forma de distribuição e 

cumprimento das tarefas. Esta categoria relaciona-se sobretudo com a liberdade para 

estabelecer as relações sólidas e comprometidas, considerando-se as eventuais redes sociais e 

as formas de acordos de responsabilidade e compromisso.  
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Regulação:Esta categoria consiste na forma como se deve comportar perante regras da 

organização, nomeadamente as ações formais/informais; previsibilidade de ações; 

acompanhamento, controlo (planeamento). Ainda sobre a maneira dos empregados 

articularem o trabalho e viverem em grupos na organização. 

Sanções: Esta é a categoria cujo termo é muito usado em contexto jurídico, bem como pelo 

senso comum que se traduz somente como punições, perante um comportamento ilícito. A 

operacionalização da categoria sanções neste trabalho tem um significado mais amplo e 

compreende também benefícios concedidos: gestão de recompensas e punições, bem como 

conflitos decorrentes, nível de proteção entre os participantes do grupo organizacional.  

Perceção do controlo: Esta categoria está relacionada com o grau de consentimento e 

conformidade com as normas estabelecidas e com a autoridade versus perceção sobre a 

liberdade individual e autonomia para garantir a realização das práticas organizacionais. 

Qualidade da cooperação:Relaciona-se com a credibilidade, a confiança institucional e as 

regras entre os indivíduos e a sua implicação na visão sobre os valores organizacionais. Ainda 

está relacionado sobretudo com as relações interpessoais entre funcionários (relações entre 

colegas de trabalho; atitude de cooperação nos trabalhos de equipa).  

1.4.3.1Modelo de Pesquisa 

D’Iribarne (1989) defende que as práticas organizacionais são manifestações culturais. 

Envolvem não apenas a cultura organizacional, mas também a cultura nacional, com suas 

particularidades. O presente estudo baseia-se nesta linha de pensamento, seguindo o modelo 

sugerido por Souza (2009). O modelo apresentado na figura 2 tem a sua raiz na perspetiva 

teórica de D’Iribarne operacionalizada em categorias por Souza (2009, 20014). O objetivo do 

presente estudo é identificar as práticas organizacionais como manifestações da cultura 

nacional cabo-verdiana no HAN. 
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Figura 1 Modelo de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte:Souza (2009).Práticas organizacionais como manifestações culturais.) 
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2. CULTURA CABO-VERDIANA e OBJETO DE ESTUDO 

2.1 Cabo Verde: Localização geográfica história e cultura 

Com base no guião geográfico do Mapa, Cabo Verde é um país insular, situado no Oceano 

Atlântico, a cerca de 570km do cabo que forma o extremo do continente africano. É 

constituído por dez ilhas de origem vulcânica. Nove habitadas e oito ilhéus. Possui uma 

superfície de 4033 km
2
 e cerca de um milhão e duzentos e oitenta mil habitantes entre os 

residentes e não residentes. 

  

Figura 2 Mapa do Arquipélago de Cabo Verde 

 

 

(Fonte: Guia geográfico - MAPA, 2009) 

 

Cabo Verde, pela sua posição geográfica privilegiada, nos primeiros séculos de povoamento, 

desempenhou a função de uma importante plataforma atlântica. Serviu de entreposto nas 

trocas comerciais, com particular destaque no comércio de escravos entre a Europa, a África, 

as Américas e a Índia. Esta importância geográfica é válida até hoje. Todavia, não pelas 

mesmas razões do passado. Atualmente, Cabo Verde dispõe de uma rede de ligações 

multilaterais, o que lhe confere uma experiência significativa na promoção do diálogo e uma 
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capacidade para estabelecer pontes entre os continentes Africano, Americano e Europeu 

(Silva et al., 1995). Esta contextualização geográfica torna-se pertinente, na medida em que 

será tida em conta na análise final e nos permitirá compreender de que forma o facto de ser 

um arquipélago pode influenciar e que implicações têm na gestão, sobretudo no sistema de 

saúde. 

2.2História e cultura Cabo-verdiana 

Para a abordagem da cultura cabo-verdiana, contámos com o contributo de vários autores, tais 

como Lopes (2000), Albuquerque (1991) e Silva et al. (1995). Cabo Verde foi descoberto em 

1460 pelos portugueses António da Noli, Diogo Gomes e Diogo Afonso. Alcançou a 

independência em 1975, tendo Amílcar Cabral como protagonista da luta pela independência 

conjunta da Guiné-Bissau e Cabo Verde. No entanto, a formação da cultura cabo-verdiana 

teve o seu processo próprio. Como pressuposto para sua compreensão requer-se conhecer a 

sua raiz, a sua identidade e as suas idiossincrasias.  

Segundo Brito (2006), Lopes (1983, 2003) e Veiga (2003) para a identificação das raízes 

etnológicas formadoras da cultura cabo-verdiana é justo dizer-se que o conteúdo da cultura 

cabo-verdiana, enquanto realidade complexa, híbrida e diversificada, “nasceu do cruzamento 

de povos, de diferentes culturas e línguas”. Para a sua formação contribuíram europeus, 

mormente, portugueses, e africanos. Mais tarde, holandeses, franceses e italianos. A presença 

da Igreja Católica não passou despercebida, sobretudo na dinamização da atividade escolar. 

Logo no início, teve uma forte aculturação entre as suas gentes. E tudo isto contribui para o 

nascimento do homem crioulo, com uma identidade cultural própria (Lopes, 2003). 

Sem pretensão de ir a fundo sobre a formação do homem crioulo, propõe-se aqui apenas 

deixar claro que os elementos culturais dos povoadores estiveram na origem da cultura Cabo-

verdiana. E, como se pode notar, ainda hoje, essa mescla cultural do período colonial se 

perpetuou nos anos subsequentes. E estão evidentes no modo de ser/pensar/agir/ de ver o 

mundo e o tempo e na forma de organizar do povo cabo-verdiano. Essa mescla cultural 

também está presente em todas as manifestações de cariz artístico e cultural do país (Veiga, 

2003; Silva, 2005). 

Para Duarte (1994:14), a “fragilidade de Cabo Verde, em termos de raízes culturais de longa 

profundidade histórica, é compensada por uma pretensa unidade cultural e racial”. Razão pela 

qual Cabo Verde é definido como uma sociedade de cultura mestiça (Anjos, 2000). Para 

Sansone (1996:214), “a mestiçagem, além de fenómeno biológico, pode também ser 
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considerada um estilo de vida e uma maneira de pensar o mundo, envolvendo cordialidade”. 

A mesma autora e os ideólogos da “crioulitude” afirmam que as sociedades definidas como 

mestiças são sociedades particularmente aptas a englobar e transformar símbolos e influências 

que provêm de outros lugares.  

Nesta linha de raciocínio, segundo Gomes (2012), perante culturas diferentes somos 

desafiados a fazer uma reflexão do contexto e interpretação dos significados. Significados 

esses que estão longe de serem universais. Por exemplo, para Sansone (1996), a categoria 

cabo-verdiana “morabeza” poderá corresponder à “cordialidade brasileira”. Pode ser analisada 

enquanto inserida numa estratégia de dominação, tomando a conotação moral da “abertura em 

relação ao estrangeiro”. Para este autor,e muitos autores como Silva, (2005) e Lopes Filho 

(2003), defendem o significado da morabeza no sentido mais prosaico da palavra. Isto é, 

morabeza é a amabilidade tipicamente cabo-verdiana que justifica uma forma de hospitalidade 

ímpar, baseada na generosidade, simpatia e simplicidade que identificam o povo das ilhas. E, 

como tal, a morabeza não se explica: sente-se. Ela concretiza-se no modo de ser e estar da sua 

gente, nas suas instituições, ou num constante interagir com o povo cabo-verdiano que se 

encontra espalhada pelo mundo. 

Nesta linha de caracterização da cultura cabo-verdiana, a literatura desafia-nos a ter presente o 

fator da emigração ao analisar a sociedade e a cultura cabo-verdiana. Sendo um país de parcos 

recursos naturais e socioeconómicos, Cabo Verde possui uma vasta tradição de emigração 

iniciada nos finais do século XVIII, sobretudo para os Estados Unidos da América. 

Atualmente, existe uma extensa diáspora. Quase o dobro da população residente encontram-se 

emigradas na América do Norte, Europa, países da parte continental da África e alguns países 

da América Latina (Silva et al. 1995). Esta realidade faz da cultura cabo-verdiana uma cultura 

aberto ao mundo. Uma cultura que constantemente recebe influência de novos valores 

culturais. Não obstante, a sua génese e raiz mantêm-se (Brito, 2006). 

Assim como foi referido anteriormente, o entendimento da cultura nacional também passa 

pelo entendimento do seu regime de governação e pelos valores que acredita e defende. 

Segundo a Constituição da República de Cabo Verde desde 1975, o país é soberano, unitário e 

democrático. Rege por leis internas que salvaguardam o respeito pelos direitos humanos, a 

paz e a justiça. Comparativamente com os outros países da África lusófona, a República de 

Cabo Verde apresenta um contexto social, económico e político estável. Até à data, não se 

registaram situações de guerras civis como acontece noutros países vizinhos (Anjos, 2003). A 
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estabilidade do país para Dias (2010) traduz-se nos indicadores positivo de IDH que Cabo 

Verde apresenta comparativamente com outros países da África subsariana. Em 2011, o IDH 

foi de 0,568, ocupando o lugar 133 entre 187 países, integrando o grupo de desenvolvimento 

humano médio.Ao nível da saúde, já no relatório de Organização Mundial de Saúde (2007), 

Cabo Verde afigurou-se como o país da África Subsariana com indicador mais positivo a este 

nível. Conseguiu cumprir os objetivos do Millenium, nomeadamente no que diz respeito aos 

indicadores de saúde materna, neonatal, infantil e à mortalidade em geral.  

Não obstante a sua estabilidade política e a sua posição geoestratégica privilegiada, bem como 

os indicadores de desenvolvimento, segundo Carvalho Rik (2013), Cabo Verde tem todas as 

limitações e vulnerabilidades próprias de estados insulares. Estas incluem uma 

desproporcionalidade entre a demanda das populações, as infraestruturas existentes e os 

recursos naturais disponíveis. Para este autor, a insularidade pode, por um lado, estreitar os 

laços de cooperação e solidariedade entre as ilhas, mas, por outro lado, pode também suscitar 

competição, ser fonte de gastos administrativos e provocar grandes problemas em relação ao 

objetivo de desenvolvimento equitativo entre as comunidades insulares regionais, sobretudo 

no acesso aos serviços de saúde. Já no entender de King e Connel (1999), a insularidade, 

enquanto categoria geográfica, potencia as migrações e estas acabam por transformar as 

sociedades insulares, alterando os seus valores e expectativas. 

Para concluir, em Cabo Verde, assim como nas outras ex-colónias que durante cinco séculos 

foram marcadas pelo fardo da ditadura colonial, toda a cultura de gestão está marcada pela 

burocracia e autoritarismo ainda hoje enraizado (Barros, 2010; Dias, 2010). As mudanças 

ocorridas ao nível nacional, após 1975, a diversos níveis trouxeram alguma melhoria nas 

práticas de gestão, sobretudo nas organizações de saúde, pela sua dimensão internacional, em 

que estabelece relações de cooperação, de troca de conhecimentos, em que cruzam com 

práticas e valores transnacionais (O.M.S, 2007). 

 

 

 

 

 



 

22 
Benvida M. F. Veiga 

2.3 Hospital Agostinho Neto - Cabo Verde 

Figura 3 Foto Hospital Agostinho Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: www.han.gov.cv) 

 

O HAN (Hospital Central) é uma organização que está integrada no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS). É importante realçar que falar da organização hospitalar é algo complexo, assim 

sendo, desafia-nos a entender em que consiste e o que diferencia esta instituição das outras. 

Mintzberg (1994) considera que uma organização hospitalar é um sistema social aberto, onde 

outros subsistemas técnicos também estão em operação e é representado pelo conhecimento 

especializado e habilidades de profissionais, tais como médicos, enfermeiros, psicólogos, 

nutricionistas e outros. Também no entender de Marinho (2001), os hospitais são 

organizações profissionais que dependem das capacidades e conhecimentos das pessoas que 

trabalham na organização, pelo que os seus resultados podem não ser facilmente medidos ou 

padronizados, uma vez que estes estão fortemente dependentes da relação entre o profissional 

e o usuário (doentes/utentes). Segundo o mesmo autor, ao longo da história, os hospitais 

desempenharam deferentes funções, nomeadamente: a prestação de cuidados de saúde, testes, 

diagnósticos e tratamentos, e planeamento e hospitalização, execução, intervenções cirúrgicas 

e outros procedimentos. 

Apesar de existirem várias formas de organização hospitalar, o autor acima referenciado 

afirma que são notórias algumas tendências dominantes, como, por exemplo, a formação de 

um forte grupo com instituições políticas centralizadas. A formação destes núcleos duros ou 

conjuntos de núcleos são comuns desde a fundação da organização de saúde. A sua 
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construção tem como origem e especificidade a formulação e consolidação de políticas 

administrativas de gestão hospitalar, consolidadas através de uma hierarquia "burocrática". 

Estas hierarquias são institucionalizadas ao longo do tempo através de uma cultura relacional, 

que reafirma e legitima a assimetria de poder no processo de trabalho quotidiano. 

Face ao exposto, passaremos, de agora em diante, a colocar o foco na caracterização do nosso 

objeto de estudo: o Hospital Central da Praia – HAN, a maior unidade hospitalar de Cabo 

Verde. O Hospital fica localizado na ilha de Santiago, a mais povoada, concentrando cerca de 

54% da população. Situado no centro histórico da cidade da Praia – Plateau e ocupando uma 

área de aproximadamente 16832m², integra, geograficamente, a região Sudeste da ilha de 

Santiago, Concelho da Praia, freguesia de Nossa Senhora da Graça, contando com uma 

população de 106348 habitantes, ou seja, cerca de um quarto da população do país (PDRHS, 

2005).  

O HAN é tutelado pelo Ministério de Saúde, embora goze de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, regido por estatuto próprio. Apesar de ser um hospital central cujo 

foco é o atendimento terciário, tendo em conta a realidade do país, acaba por prestar cuidados 

a nível primário e secundário, que ultrapassa a população da cidade da Praia, perfazendo um 

total de 153735 utentes atendidos por ano (PDN, 2012). Para esta realidade, conta com 348 

camas instaladas na sua estrutura arquitetónica horizontal e, quanto aos recursos humanos, 

funciona com cerca de 697 efetivos: diretores hospitalares, médicos, técnicos e auxiliares.  

O HAN, por se tratar de um hospital central, dispõe de serviços especializados diversos e uma 

maior complexidade e amplitude da oferta de cuidados, o que se traduz numa estrutura 

complexa, assim como se apresenta no organograma do hospital em estudo: 
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Figura 4 Organograma 

(Fonte: http://www.han.gov.cv) 

 

Tendo em conta o Programa do Governo
10

 e as estratégias para a Política de Saúde, a direção 

do hospital definiu um Modelo de Gestão orientado para os resultados e para a qualidade de 

prestação de cuidados de saúde e definição de estratégias de desenvolvimento do HAN. Para 

uma efetiva concretização deste modelo de gestão, a direção da HAN defende o alinhamento 

permanente dos colaboradores com a missão, visão e valores da organização, nomeadamente 

através da participação na definição dos objetivos das equipas e da própria organização, 

percebendo, desta forma, a criação de valor através do seu trabalho. É, pois, através da 

liderança que se criam nas organizações as políticas e as práticas facilitadoras de uma cultura 

de avaliação e de enfoque nos resultados. Consta dos documentos de plano estratégico de 

2012 do HAN que a organização hospitalar pretende assumir uma gestão moderna, sobretudo 

a de recursos humanos, enquanto um fator diferenciador e estratégico da organização, 

consciente de que para a sua materialização requer-se uma reavaliação permanente de 

objetivos e meios, o que pressupõe avaliação, planeamento, formação, ou seja, um processo 

dinâmico e de reajustamento contínuo. 

 

 

 

                                                           
10

 Programa do governo daVIII legislatura. (2012-2016). 
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3.ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

3.1Triangulação de metodologia 

O objetivo central definido para o presente estudo consiste na identificação das práticas 

organizacionais, como manifestação cultural no Hospital Agostinho Neto, Cidade da Praia, e 

na análisedas práticas reais à luz das categorias de análise do modelo de pesquisa proposto por 

Souza (2009), com base nos pressupostos teóricos enunciados por D’Iribarne, cruzando os 

dados obtidos através do questionário (EMC), com os resultados da análise de conteúdo 

(Bardin, 1993) de entrevistas semiestruturadas, aplicadas a um grupo de respondentes 

selecionados por conveniência. 

No entender de Carmo & Ferreira (2008:193), “a metodologia corresponde a todo um 

conjunto de normas, princípios e critérios, com vista à seleção e elaboração de técnicas e a 

orientação à pesquisa”. A mesma ideia é reforçada por Quivi & Campenhoudt (2005:233), ao 

referir que “para cada investigação, os métodos devem ser escolhidos e utilizados com 

flexibilidade, em função dos objetivos próprios do modelo de análise e das hipóteses”. 

Partindo deste pressuposto metodológico, e tendo em consideração o objetivo desta 

investigação, optou-se por fazer um estudo de caso. Para Yin (1988), o estudo de caso deve 

ser uma abordagem empírica que investiga um fenómeno atual no seu contexto real, quando 

os limites entre determinados fenómenos e no seu contexto real não são claramente evidentes, 

e no qual são utilizadas muitas fontes de dados. Tem como principal objetivo a explicação do 

fenómeno. Já no entender de Merriam (1988), o estudo de caso visa compreender melhor a 

particularidade de uma dada situação ou processo, sendo recomendado quando se pretende 

observar e descrever com maior profundidade um determinado fenómeno.  

Assim, pela natureza deste estudo, e com o propósito de alcançar o objetivo traçado, decidiu-

se como metodologia a combinação de métodos qualitativos e quantitativos. Este tipo de 

combinação é denominado pela literatura como triangulação, sendo conhecidos e explorados 

três tipos de triangulação: (i) triangulação de dados, que consiste no uso de uma variedade de 

fontes num mesmo estudo; (ii) triangulação de investigadores, que envolve vários 

investigadores ou avaliadores; e por último a triangulação de metodologia, que consiste no 

uso de diferentes métodos para estudar o mesmo fenómeno (Denzin, 1978 cit in Patton, 

1990). No presente estudo optou-se por seguir esta última: triangulação de metodologia. 
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3.1.1Justificação do Método 

Tradicionalmente, a investigação está associada a dois grandes paradigmas metodológicos: o 

quantitativo e o qualitativo (Carmo e Ferreira, 2008). Não obstante, a literatura sobre a 

metodologia de investigação em ciências sociais tem feito esta separação teórica de fronteiras 

que existe entre esses paradigmas, o debate entre os positivistas assente numa perspetiva 

(quantitativa) e a abordagem interpretativista (qualitativa), continua a desencadear acesas 

discussões, nomeadamente devido ao fatorsubjetividade e respetiva limitação e controlo. 

(Carmo, 2008). Mas, segundo Reichardt e Cook; Flick, (1998), a questão que se deve colocar 

não será tanto sobre a maior ou menor cientificidade de uma metodologia face a outra, mas 

sobre a maior ou menor adequação de cada um dos métodos a cada objeto de estudo 

específico, e, no caso de a investigação assim o exigir, poderá o mesmo combinar o emprego 

de dois tipos de métodos. Partindo deste raciocínio, e com base no objetivo definido, 

encontram-se assim duas razões para sustentar teoricamente a opção de utilizar, como 

metodologia deste estudo, a combinação de métodos qualitativos e quantitativos. 

Primeiro, entende-se que a escolha da metodologia supracitada, seguida nesta investigação, 

vai ao encontro do objetivo e tipo de estudo que configura este trabalho. Porque, de acordo 

com Yin (2003), um estudo de caso não implica nenhuma forma particular de recolha de 

dados, os quais podem ser quantitativos e qualitativos, mas sim o uso de múltiplas fontes de 

evidência, permitindo recolher informação sobre factos, fenómenos, acontecimentos ou, pelo 

contrário, procurar obter informação com diferente proveniência sobre o mesmo facto, 

fenómeno, acontecimento ou sujeito.  

Por seu turno, segundo Carmo (2008), Reichardt e Cook (1986) e Patton (1990), a 

metodologia de triangulação de métodos quantitativo e qualitativo é sólida e oferece 

vantagens, uma vez que tem sido uma abordagem de sucesso em outros estudos. 

Considerando que a realidade é complexa, devemos utilizar diferentes métodos para analisar 

essa mesma realidade. Além disso, a utilização de diferentes métodos pode permitir uma 

melhor compreensão dos fenómenos e assim alcançar resultados mais profundos e seguros do 

estudo em causa. Ou seja, tendo em conta o objetivo do estudo, e os resultados que se 

pretendem alcançar, esta metodologia permite garantir a validade e fiabilidade dos dados, por 

via dessa triangulação de métodos qualitativos e quantitativos. Carmo (2008) alerta que, não 

obstante as vantagens da combinação dos métodos, este procedimento apresenta alguma 

desvantagem e, até mesmo, um grande desafio ao investigador, de tentar dominar bem as duas 

técnicas. Nesta linha de pensamento, existem autores, por exemplo, Julia Brannen (1992) que 
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põem em evidência as dificuldades de utilizar estes métodos conjuntamente numa mesma 

investigação, alegando que a utilização de diferentes métodos de investigação tem também 

como base deferentes pressupostos, entre outros, acerca da realidade social e da natureza de 

recolha de dados. 

3.2Objeto do Estudo 

O presente estudo tem como objeto de estudo de caso o Hospital Agostinho Neto, na Cidade 

da Praia, em Cabo Verde. Pretende-se com base no objetivo deste estudo identificar as 

práticas organizacionais enquanto manifestação da cultura nacional cabo-verdiana.  

3.3 Caracterização da Amostra 

Segundo Quivy (2008), a amostra é uma fração de uma população e a população é o termo 

que designa um conjunto de pessoas, organizações ou de objetos necessários para a realização 

de estudos empíricos. No presente estudo, foi escolhida uma amostra do tipo não 

probabilística, ou seja, os entrevistados foram selecionados intencionalmente, pelo próprio 

investigador, ou seja, uma amostra por conveniência (Carmo, 2008). O Hospital Agostinho 

Neto tem 626 recursos humanos efetivos. Assim, relativamente à constituição definitiva da 

amostra desta investigação, bem como os setores da unidade hospitalar que participou nesta 

investigação, só foi definido após a estadia do investigador no terreno, através de uma reunião 

com o conselho da direção do hospital, na figura da Diretora e de um outro membro da 

Administração (GRH), considerado este como o elo de ligação e facilitação do projeto. De 

comum acordo com a direção, entendeu-se que, dado o fator tempo limitado para recolha de 

dados, e tendo a consciência da complexidade e da dinâmica do contexto hospitalar, que torna 

difícil o acesso a profissionais com disponibilidade de colaborar com a investigação, a 

aplicação dos questionários deveria incidir sobre os setores da maternidade e pediatria. As 

entrevistas foram feitas aos colaboradores de direção e administração do hospital.  

3.4Técnicas de Recolha de Dados Quantitativos 

Entende-se por técnica os “procedimentos operatórios rigorosos, bem definidos, 

transmissíveis, suscetíveis de serem aplicados nas mesmas condições, adaptadas ao tipo de 

fenómeno em causa” (Carmo, 2008:193). Assim sendo, pela natureza do estudo em causa, 

quanto à recolha de dados, as técnicas qualitativas utilizadas foram a pesquisa documental, a 

realização das entrevistas semiestruturadas e, por sua vez, como técnica quantitativa, realizou-

se inquérito por questionários para validação de escala de medição cultural (EMC) proposta 

por Souza (2014). 
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3.4.1Inquérito por questionário: Escala de Medição Cultural 

Nos últimos tempos, têm vindo a ser desenvolvidos vários modelos de inquéritos por 

questionários, nomeadamente o questionário de cultura organizacional baseado na 

investigação de Maull et al. (2001 cit in Silva, 2011), que parte da abordagem de cultura 

organizacional de Hofstedeetal. (1990) e que segue o enquadramento conceptual de Hofstede 

e outros investigadores, que perspetivam as manifestações de cultura, sob a forma de valores e 

práticas (agregando rituais, símbolos e heróis), na recolha de dados relativos às dimensões de 

cultura organizacional. Por sua vez, Souza (2014) criou uma escala de medição cultural 

assente no modelo teórica de D´Iribarne sobre cultura nacional e das suas influências nas 

práticas organizacionais, tendo como principal objetivo a medição cultural (EMC). Escala 

essa que será utilizada neste estudo. 

É importante frisar que, por questões de ordem metodológica e do próprio objetivo desta 

Dissertação, decidiu-se que os dados recolhidos na II Parte do Questionário de EMC, 

relativamente ao desempenho organizacional, não serão trabalhados neste estudo. 

3.4.2Validação da Escala de Medição Cultural (EMC) 

Para a validação da EMC no contexto hospitalar em Cabo verde, foi solicitada a autorização 

prévia à direção do hospital. Foi feito um pré-teste junto da comunidade cabo-verdiana 

residente em Portugal para testar a clareza da linguagem. A aplicação da EMC em Cabo 

Verde decorreu durante o mês de junho. Foram inquiridas 94 colaboradores do setor da 

maternidade e pediatria, durante os três turnos do hospital (manhã, tarde e noite). A amostra 

incluiu não só os responsáveis dos serviços, mas também os outros profissionais de saúde 

(médicos, enfermeiros, colaboradores, auxiliares e administrativos) do hospital, o que 

permitiu obter uma visão alargada e a perceção das várias partes interessadas sobre as práticas 

de gestão que vigoram no contexto do Hospital Agostinho Neto. 

O quadro em anexo apresenta a caracterização geral dos participantes do inquérito, de acordo 

com as variáveis, sexo, idade, Função exercido, tempo de serviço no Hospital, Escolaridade. 

O tratamento dos dados resultantes da validação do inquérito foi feito por meio do software 

SPPS. 
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3.4.3 Distribuição de amostra quantitativa 

 

Figura 5 Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aferiu-se que a maioria dos indivíduos da amostra é do sexo feminino, representando 88% do 

total da amostra. Esta maior representatividade feminina deve-se ao facto de, em Cabo Verde, 

as mulheres ainda ocuparem na sua maioria os cargos nos grupos profissionais que exercem 

função na área de saúde. 

 

 

Figura 6 Idade 
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Quanto à distribuição da amostra em termos de idade, regista-se uma distribuição com pouca 

diferença entre os grupos etários, no entanto, o grupo etário com maior representatividade é 

dos participantes com idades entre os 30 a 40, representando 40% da amostra. Existe, no 

entanto, um outro grupo de participantes com idades entre os 20 aos 30, que representam 26% 

do total da amostra. O terceiro grupo de participantes com idades entre 40 ou mais anos 

representam 34% da amostra. 

 

Figura 7 Habilitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que a amostra obteve um maior número de entrevistados licenciados com uma 

representação de 52%. Segue o grupo com pós graduação que representa 18%. A seguir, 

temos um grupo dos entrevistados com ensino secundário incompleto com uma representação 

14%, seguido de secundário completo com 12%.Paradoxalmente, temos a mesma 

percentagem dos entrevistados com ensino Básico e Mestrado que corresponde 2% cada. 
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Figura 8 Antiguidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à antiguidade, regista-se um grupo de 0-12 meses com uma percentagem de 

10%, seguido de grupos com 10-20 anos, com uma representação de 16%. Os restantes 

grupos apresentam poucas diferenças entre eles, de 12 meses a 3 anos com 22%, seguido do 

grupo com 3-10 anos, com 28% anos distribuição. 

 

Figura 9 Função 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A função com maior representatividade é a enfermagem com 56%, seguido da função de 

ajudante de serviço geral (Auxiliar de limpeza, ajudantes, segurança, maqueiro) com 16%. 

Sendo um hospital público, conta com a representação dos alunos de enfermagem que 
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fazemos seus estágios neste hospital para a conclusão do curso, estes representam 10% do 

total da amostra. A percentagem de médicos é de 4%, a mesma percentagem para os 

administrativos 4%. 

3.5Técnica De Tratamento De Dados Quantitativo 

3.5.1Técnica Análise das Frequências e Tabela de Contingência 

Recorreu-se à técnica de análise das frequências para fazer análise dos dados quantitativos. 

Esta técnica é uma combinação de valores em que uma ou mais variáveis tomam numa 

amostra. Cada entrada na tabela contém a frequência ou a contagem de ocorrências de valores 

dentro de um grupo ou intervalo específico, e, deste modo, a tabela resume a distribuição dos 

valores da amostra. Permite uma descrição em termos de média, mediana e moda. (Pestana et 

al. 2005). No sentido de analisar se existe a influência das variáveis: sexo, idade, habilitações, 

função e antiguidade recorreu-se à tabela de contingência para testar a relação e verificar se as 

variáveis são dependentes (nível de significância ˂  0,5%) ou independentes (nível de 

significância ˃  0,5%). Seguidamente, apresentamos os resultados alcançados através do 

recurso gráfico. 

3.6 Apresentação Dos Resultados Quantitativos 

Tabela 1Média; mediana; moda da categoria Senso de Dever 
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Tabela 2 Relação entre variáveis com a categoria Senso de Dever 

 

A soma total da média de Categoria Senso de Dever obtida através de análise de frequência é 

de 3,49%. Com base nos resultados da tabela de contingência podemos observar que os níveis 

de respostas de cada pergunta na escala de Likert de 1- 5:1-concordo, 2-Discordo, 3-neutro, 4 

concordo5 totalmente. Na sua maioria estiveram fortemente relacionados com as variáveis, 

sexo, idade, habilitações, função e antiguidade. Apresentaram o nível de significância ˂  

0,5%. 

Observando o quadro de Senso de Dever, a resposta 1não está relacionada coma variável 

idade, habilitação e função. Estas variáveis apresentaram o valor de nível de significância 

˃ 0,5%. Por sua vez, a variável sexo e idade tiveram influência. Apresentaram o nível de 

significância ˂  0,5%. Já a resposta 2 não está relacionada com todas as variáveis, exceto a 

variável idade. A pergunta 6 por sua vez não está relacionada como a variável idade e 

função.A pergunta 8 não está relacionada com todas as variáveis, exceto função. A afirmação 

13 apenas não está relacionada com a variável idade. A 19 por sua vez não está relacionada 

com as variáveis idade, sexo antiguidade, por fim, a pergunta 27 não está relacionada com a 

variável idade e função. 
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Tabela 3 Média; mediana; moda da categoria Perceção de Controlo 

 

Tabela 4 Relação entre variáveis com as categorias Perceção de Controlo 

 

A soma total da média de Perceção de Controlo obtida através de análise de frequência é de 

3,57. Procurando identificara relação entre as variáveis, observamos que a resposta 20não está 

relacionada com as variáveis idade e função. Por sua vez, a resposta 26 não está relacionada 

com sexo, idade, habilitações e função. Já a resposta 36 não está relacionada com todas as 

variáveis, exceto a variável idade, com um valor o nível de significância ≤ 0,5%. A resposta 

46 não se encontra relacionada com a idade, habilitação e antiguidade. 

Tabela 5 Média; moda; mediana da categoria Regulação 
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Tabela 6 Relação entre variáveis com a categoria Regulação 

 

 
 

A média total desta categoria é de 3,8%. Relativamente à relação de dependência ou não entre 

as variáveis e as respostas correspondentes a esta categoria, observou-se que a resposta 4 está 

relacionada somente com a categoria sexo e antiguidade. Por sua vez, a 16 não está 

relacionada com todas, exceto da variável sexo. Verificou-se que a pergunta 17 está 

relacionada com todas as variáveis, isto é, apresenta o valor de nível de significância ˂  

0,5%.Contrariamente, a 23 não se encontra relacionada com todas as variáveis, e a 33 

apresenta valores do nível de significância ˂  0,5%, exceto função e antiguidade. Por fim, a 39 

não se relaciona com a função e habilitações. 

 

Tabela 7 Média; moda; mediana da categoria definição de Responsabilidade 
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Tabela 8 Relação entre variáveis com a categoria definição de Responsabilidade 

 

A categoria Definição de Responsabilidade apresenta com uma média total de 3,46%. A 

resposta 3 desta categoria não está fortemente relacionada com as variáveis sexo, função e 

antiguidade. Por sua vez, a resposta 5 não está relacionada unicamente com a variável sexo, 

contrariamente à resposta 28 que não está relacionada com todas as variáveis, exceto com a 

variável função. Já a resposta 35 não está relacionada com as variáveis idade e habilitação. A 

resposta 40 não estárelacionada fortemente com sexo, idade e função. A resposta 46 com 

sexo, idade e função. Por fim, a resposta 41 não se relaciona com a variável sexo, idade e 

habilitação, mas relaciona-se com antiguidade. 

Tabela 9 Média; moda; mediana da categoria de Qualidade de Cooperação 
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Tabela 10 Relação entre variáveis com a categoria definição de Responsabilidade 

 
 

Na Categoria Qualidade da Cooperação, a soma da média total das respostas é de 3,47%.A 

resposta 7 não está relacionada com asvariáveis sexo e antiguidade. A resposta 11 com os 

variáveis: sexo, função e antiguidade. Paradoxalmente, a resposta 18 não está relacionada com 

variável idade e função, contrariamente à resposta 25 que não se encontra relacionada com 

nenhuma das variáveis, exceto função. A resposta 31 não está relacionada fortemente com as 

variáveis sexo, habilitação e função. Já as 32 e 37 relacionam-se unicamente com as variáveis 

habilitação e função, respetivamente. A 44 está relacionada com todas as variáveis, exceto 

com as habilitações. 

 

Tabela 11 Média; moda; mediana da categoria de Relações Hierárquicas 
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Tabela 12 Relação entre variáveis com categoria Relações Hierárquica 

 

Relativamente a esta Categorias de Relações Hierárquicas, a média total das respostas é de 

3,15%. Assim, a resposta 9 não está relacionada com sexo e idade. A 14 não se relaciona com 

as variáveis sexo e idade. Já a 15 com todas as variáveis, exceto função. Por fim, a 43 não se 

relaciona com a variável sexo e idade. 

Sanções 

Tabela 13 Média; moda; mediana da categoria Sanções 
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Tabela 14 Relação entre variáveis com a categoria Sanções 

 
 

Na Categoria Sanções,cuja média total das respostas é de 2.8%, nas respostas às perguntas 

que a constituem, a 12 não se relaciona com a variável sexo, habilitação e função, a 24 

relaciona-se com todas as variáveis, exceto sexo, a 29 por sua vez só não está relacionada com 

a variável habilitação, 30 com a variável idade. Segue-se a resposta 38 que não se relaciona 

com as variáveis sexo, idade, função. Por fim, a resposta 42 está relacionada com a variável 

função. 

O gráfico abaixo representa o resultado final do peso dessas categorias no contexto 

organizacional da HAN – Setor da Maternidade. 

Gráfico 2 Resultado final do método quantitativo das categorias em análise 
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3. 7 Técnica de Recolha de Dados Qualitativo 

3.7.1 Análise documental 

Segundo Carmo (2008:73), a pesquisa documental “visa selecionar, tratar e interpretar 

informação bruta existente em suporte estável (papel, vídeo, áudio, etc.) com vista a dela 

extrair algum sentido”. Assim sendo, foi feita uma pesquisa de fontes primárias, 

nomeadamente a documentação fornecida pelo hospital, como normas e regulamentos 

internos, e fontes secundárias, tais como a literatura existente sobre a cultura e a gestão, 

estudos transculturais, com especial relevo para obra de D´Iribarne e o modelo sugerido por 

Souza (2009), bem como consultas de trabalhos tais como tese e relatórios já realizados sobre 

esta abordagem e a literatura sobre a cultura cabo-verdiana. 

3.7.2 Entrevistas semiestruturadas 

Estas entrevistas consistem “na abordagem de temas através de questões previamente 

determinadas e que são consideradas importantes para o objetivo do trabalho. Estas visam 

determinados objetivos de trabalhos e procuram o apuramento de determinados factos.” 

(Carmo, 2008: 147).  

O guião de entrevista é composto por 15 perguntas orientadoras e foi elaborado a partir do 

modelo de estudo assente nas categorias de análise de Souza (2009), ou seja, senso de dever, 

relações hierárquicas, perceção do controlo, definição de responsabilidades, sanções, 

qualidade da cooperação e regulação. De frisar que este guião tem sido utilizado por uma 

linha de investigadores defensores deste modelo (Felini, 2012; Rayssa, 2013), tendo sido 

adaptado ao contexto específico em estudo. Esta adaptação foi feita recorrendo aos cabo-

verdianos residentes em Portugal no sentido de buscar uma linguagem clara e percetível, 

revelando-se importante no reajustamento do léxico e da semântica das questões. 

As entrevistas foram efetuadas em Cabo Verde durante o período de três semanas, foi 

aplicada de 10 a 01 de julho de 2014, com uma média de 3 entrevistas por dia. A aplicação 

das entrevistas foi direcionada aos colaboradores de direção e administração do hospital. Deve 

realçar-se que estas entrevistas foram efetuadas individualmente e gravadas com 

consentimento esclarecido do entrevistado e garantindo o anonimato e confidencialidade dos 

dados. 

Para o registo das entrevistas, com apoio de novas tecnologias foi utilizado o suporte áudio. A 

gravação das entrevistas, com tempo médio de 15-20 minutos, permitiu registar com 
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fiabilidade todas as informações prestadas, ao mesmo tempo, permitiu também ao 

investigador prestar a devida atenção ao entrevistado, seguindo a sua linha de pensamento, 

sem interrupções resultantes do registo manual. Permitiu ainda observar as reações que 

surgiram no decorrer da entrevista, os silêncios, as emoções, os sentimentos que deixaram 

transparecer, ao relatar passagens das suas vivências. A transcrição na íntegra das entrevistas 

geraram 70 folhas A4. 

3.7.3 Identificação dos entrevistados 

A tabela abaixo faz a identificação geral dos 14 participantes da entrevista do estudo, de 

acordo com as variáveis: idade, sexo, função que desempenham, tempo de serviço e 

habilitações literária. 

Tabela 15 Identificação dos entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue-se a caracterização das amostras de acordo com o sexo, idade, função, tempo de 

serviço e habilitações. Para o tratamento das amostras recorreu-se ao auxílio do software 

estatístico SPSS, versão 10. 
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3.7.4 Distribuição das amostras qualitativa 

Figura 10 Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com se pode verificar, a maioria dos indivíduos da amostra são do sexo feminino 71,4% e 

28,6% masculino. Esta maior representatividade feminina não se limita só à direção, mas sim 

é geral neste hospital. Esta caraterística de maior representatividade feminina é uma realidade 

que caracteriza o sistema de saúde em Cabo Verde ( PDNS, 2012). 

Em matéria de igualdade entre homens e mulheres, o III Objetivo do Milénio (III ODM) não 

foi totalmente alcançado pelo país. Os ganhos mais relevantes relativamente a autonomia das 

mulheres estão a nível da área social (Saúde e Educação) e a nível da participação no poder 

executivo, onde desde de 2008 há uma situação de paridade. Entretanto, no setor económico, 

mantém-se uma disparidade em desfavor das mulheres, onde o rendimento das mesmas 

representa metade do dos homens. 

Figura 11 Idade 
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No total de 14 entrevistados, a distribuição da amostra em termos de idade apresenta-se da 

seguinte forma: o primeiro grupo, com maior representatividade, é o dos participantes com 

idades entre os 25 aos 30 anos, representando 50% da amostra. Existe, no entanto, um outro 

grupo de participantes com idades entre os 34 e os 45, que representam 35,7% do total da 

amostra. O terceiro grupo de participantes, com idades entre os 45 e os 55 anos, representa 

14% do total da amostra.  

Face ao exposto, conclui-se que se trata de uma direção jovem com uma média de idade de 

36,77 anos. Este facto deve-se à remodelação da administração do hospital sob a nova 

liderança, bem como ao processo de reforma dos antigos funcionário, o que permitiu a 

introdução de novos elementos na direção do hospital.  

Não obstante isso, a realidade cabo-verdiana está a sofrer mudanças demográficas. Segundo 

os dados estatísticos do Ministério da Saúde (2010), a proporção da população de menores de 

15 anos começou a diminuir, de 47,2% em 1970 para 42,3% em 2000 e 31,7% em 2010, 

enquanto o inverso se verifica em relação à população com 70 ou mais anos, que passou de 

3,3% para 4,2% e 6,4% no mesmo período.  

Figura 12 Habilitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando o gráfico, os licenciados são o grupo mais representativo na amostra, perfazendo 57,1% 

da mesma.A seguir, com uma distribuição uniforme de 14,3%, os entrevistados com o ensino 

secundário, pós-graduação e mestrado. Estes números revelam uma direção com uma posta forte nos 

quadros com formação superior.   

Segundo os dados estatísticos, destacam-se as elevadas taxas de escolarização (da ordem dos 

90% no ano letivo 2009/10 para a população dita escolarizável em Cabo Verde, isto é, entre 6 
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e 17 anos) e de alfabetização e o grande predomínio do sexo feminino, não só na população 

escolar como entre os docentes, condições essenciais para o reforço da proteção e promoção 

da saúde bem como da prevenção e combate à doença. 

Figura 13 Antiguidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à antiguidade, como se pode observar no gráfico, esta direção hospitalar 

apresenta uma percentagem significativa, de 21,4%, de indivíduos com tempo de serviço entre 

os 6 e os 12 meses, seguida de 35,7% com 12 meses a 3 anos de serviço e por último, 

alcançando os 42,9%, os trabalhadores com 5 ou mais anos de serviço. É esta a realidade 

desta nova direção do Hospital Agostinho Neto, visível na fala dos entrevistados ao 

afirmarem que esta nova realidade do contexto hospitalar está marcada pela nova liderança e a 

juventude da nova direção. 

 

3.7.4Técnica de tratamento de dados qualitativo 

3.7.4.1 Análise de conteúdo- Arvore Temática 

Segundo Carmo & Ferreira, (2008), os dados recolhidos através das entrevistas, em si, 

constituem apenas dados brutos, que só terão sentido ao serem trabalhados de acordo com 

uma técnica de análise apropriada. Assim, para uma compreensão mais profunda dos 

conteúdos da entrevista, efetuar-se-á uma análise de conteúdo, esta entendida como “conjunto 

de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 
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(variáveis inferidas) dessas mensagens.” Bardin (1979, p. 42). Como afirma Chizzotti (2006, 

p. 98), “o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

Face ao exposto, percebe-se que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

tratamento de comunicações que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a 

leitura dos dados coletados.  

Cabe salientar que existem vários autores que abordam a análise de conteúdo, até mesmo 

utilizando conceitos diferenciados e diferentes terminologias (embora referindo-se a 

fenómenos semelhantes) para as diversas etapas da técnica.  

Neste trabalho seguimos as propostas de Bardin (2006), bem como as etapas da técnica 

explicitadas por esta autora, que define um conjunto de procedimentos que devem ser 

seguidos para fazer a análise de conteúdo, começando por estabelecer três fases: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, por inferência e 

interpretação. 

Pré – análise: Nesta fase, tendo os dados recolhidos das entrevistas considerados dados 

brutos, o investigador foca a sua atenção na organização para a sistematização dos 

dados/materiais para que estes sejam posteriormente examinados, definindo-se os documentos 

a serem investigados. Esta fase é assim marcada por uma leitura aprofundada do material 

recolhido para análise. 

Exploração do material: Esta fase consiste na definição de categorias (sistemas de 

codificação) e a identificação das unidades de registo (unidade de significação a codificar 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à 

categorização e à contagem de frequência) e das unidades de contexto nos documentos 

(unidade de compreensão para codificar a unidade de registo que corresponde ao segmento da 

mensagem, a fim de compreender a significado exato da unidade de registo). Todas as fases 

são importantes, mas é, sobretudo, nesta fase de exploração do material, em que se faz a 

descrição analítica dos dados, possibilitando ou não a riqueza das interpretações e inferências. 

Tratamento dos resultados Esta etapa consiste na interpretação e inferência dos resultados 

que deve ser feita à luz do objetivo do estudo e do suporte teórico que o sustenta. As 

interpretações e inferências fazem-se não só do conteúdo explícito (só aquilo que é visível, 

aparentemente óbvio), como também dos conteúdos latentes (que se encontram entre linhas, 



 

46 
Benvida M. F. Veiga 

não foram expressamente ditos nem escritos, por exemplo, os suspiros, silêncios e hesitações 

dos entrevistado), porque as mensagens são carregadas de simbolismo o que requer do 

investigador a capacidade de análise reflexiva e crítica, bem como a capacidade de intuição 

(Bardin, 2006). 

O facto de o modelo de pesquisa deste estudo apresentar já definidas as categorias de análise 

da lógica cultural facilitou os procedimentos de análise de conteúdo, visto que, a partir destas 

categorias, foram determinados os temas, e para cada tema foram definido os subtemas, 

correspondentes às expressões codificadas ao longo do texto. O conjunto das categorias, 

temas e subtemas permitiu-nos construir uma árvore temática (ver anexo A). 

3.8Apresentação dos Resultados Qualitativo: Análise de Conteúdo das Entrevistas 

3.8.1 Análise descritiva das Categorias em análise 

Tendo presente o objetivo da pesquisa ancorado no modelo teórico das categorias de análise 

da lógica cultural de D’Iribarne (1993), segue-se a apresentação dos resultados qualitativos, 

com recurso a apresentações gráficas, sobre a perceção dos profissionais de saúde do Hospital 

Agostinho Neto, acerca das práticas de gestão, com base nas categorias de análise: Senso de 

dever, Relações hierárquicas, Definições de responsabilidades, Regulação, Sanções, Perceção 

do controlo, Qualidade de cooperação.  

Com base na análise de conteúdo temático, foram codificados 735 expressões relacionadas 

com as categorias de análise supramencionadas. 

 
Gráfico 3 Categoria Senso de dever 
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A compilação dos excertos das entrevistas codificados nesta categoria foi submetido à análise 

de conteúdo temática (Bardin, 1993) e verificou-se que a categoria Senso de Dever é uma das 

que apresenta maior número de expressões codificadas – 182 que corresponde 20,19% do 

total. A constatação deste facto não se deve ao sentido de pertença temporal à organização, até 

porque os profissionais que compõem a direção do hospital, na sua maioria, têm pouco tempo 

de serviço e a história organizacional da mesma não lhes dizem muito comparativamente com 

os profissionais mais antigos. O que pesa mais no ambiente organizacional em estudo é o 

sentido do “dever pelo dever”, traduzido no interesse, motivação, orgulho profissional, 

desempenho organizacional, desejo de excelência e vontade de fazer crescer a organização de 

pertença. 

O entrevistado E5 por exemplo, tem a perceção que há um forte interesse dos 

profissionais em defender os objetivos preconizados pela organização.  

“… com base na experiência, no meu contexto de trabalho na área administrativa, 

(…), a perceção que tenho é que as pessoas aqui na parte administrativa há um certo 

comprometimento com os objetivos do hospital.”(E5: Responsável pelo Gabinete de 

gestão e Planeamento Financeiro) 

 O sentimento de orgulho e pertença à organização relacionada com a importância 

simbólica podem ser inferidos nas palavras dos entrevistados E7; E10:  

“… para mim este hospital é a minha vida, tenho um sentimento de pertença e de 

orgulho… de ver este hospital crescer e ter a perceção de que contribui para o 

crescimento deste hospital.”( E7: Diretora Clínica) 

“… Este hospital é parte da minha vida, posso assim dizer que sempre trabalhei aqui, 

20 anos. E desde criança sempre sonhei ser enfermeira… Ser enfermeira, a profissão 

que eu gosto e trabalhar num hospital de referência. Posso assim dizer: o hospital faz 

parte da minha vida.”( E10: Enfermeira Superintendente) 

A categoria Senso de dever também procura saber sobretudo a consciência de direitos e 

deveres individuais e organizacionais e a forma como os atores respeitam os termos 

contratuais. Podemos verificar nos entrevistados a seguir. 

A relação contratual dos profissionais de saúde com o HAN é regulamentada por 

contratos formais. Não obstante estar sob tutela do Ministério da Saúde, o HAN dispõe de 
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autonomia financeira e administrativa. Na fala dos entrevistados E5; E6 E14; revelaram como 

se processa esse vínculo laboral com a organização. 

“Aqui no hospital os profissionais têm contrato com o hospital, por exemplo, os 

quadros administrativos que tem são em grande parte quadros privativos do HAN, 

porque o hospital tem autonomia administrativa e financeira, mas os médicos e 

enfermeiro são quadros do Ministério da Saúde”. (E5: Responsável pelo Gabinete de 

gestão e Planeamento Financeiro) 

“Os contratos são sempre formais. A maioria dos profissionais de saúde são 

funcionários de Ministério de Saúde. Nós somos quadros de Direção Geral de Saúde, 

os médicos e enfermeiros... Alguns quadros que o hospital contrata mas é de forma 

formal. Por exemplo, temos aqui estagiários com um “contrato de estágio” de 2 a 3 

meses…Um vínculo de prestação de serviços não remunerado, mas é 

formal…Ninguém trabalha aqui de forma informal.” (E6: Contabilista) 

“Neste momento, em Cabo Verde, de uma forma geral, para entrar na função pública 

tem que ser por contrato. Mas o hospital tem quadro privativo, bem como os do 

Ministério da Saúde” (E14: Técnico administrativo de GRH) 

Apesar de existir uma relação contratual entre as partes, muitos não estão satisfeitos 

com o contrato celebrado. Essa insatisfação deve-se, essencialmente, a questões salariais, 

condições de trabalho e código laboral, como pode ser inferido da fala dos entrevistados E7; 

E10  

“Bom, posso dizer que as queixas mais frequentes estão relacionadas com as férias, ou 

seja acumulação de férias… Isso vem arrastando há muitos anos. Também… temos 

um salário que não nos ajuda, principalmente os ajudantes de Serviço Geral… (…) 

não há subsídio, então preferem não tomar férias e acabam por acumular as férias e 

depois temos dificuldades com substituição de férias, mas chega a uma altura que 

sentem cansados e querem férias…. Considero isto preocupante. Por norma, há 

legislação que diz que todos os anos os profissionais têm direitos às férias.” ( E10: 

Enfermeira Superintendente) 

“A maior queixa está relacionado com a formação, bem como equipamentos e 

salários… É visível a preocupação dos profissionais com a formação, visto que, na 
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nossa realidade, investir na formação implica sair fora o que carreta custos.” (E10: 

DiretoraClínica) 

Assim com foi referido anteriormente, o senso de dever manifesta-se também na 

forma como os profissionais defendem os interesses individuais e organizacionais, graças à 

abertura da nova direção tanto a nível interno como externo. A nível interno, por exemplo, os 

profissionais sentem que contam que são ouvidos, que as suas opiniões são respeitadas e 

validadas e por isso participam desinibidamente, opinam sem receio, e entregam-se sem 

recuos nem reservas. A nível externo, tem havido uma interação maior com a sociedade civil.  

A fala dos entrevistados E2 e E10 ilustram este facto.  

“As ideias dos profissionais são aceites, nem que seja para serem discutidas, 

transformar e mesmo que seja para discutir para chegar a um outro ponto. Como 

podemos ver pelas feiras e atividades que têm sido realizados demonstram que existem 

ações que promovem a criatividade… Hoje em dia não parte só da direção a organizar, 

mas os próprios profissionais e serviços são pró-ativos, dirigem à direção e apresentam 

as atividades a serem organizadas” (E2: Técnica de Controlo da qualidade) 

“ (…) Estas melhorias nos serviços com a nova direção é extensiva à própria 

sociedade civil,porque a prova disso foi a gala que foi realizada na semana passada em 

que houve um envolvimento da população, mostrando disponível para ajudar a 

instituição porque sentem que é possível fazer uma prestação de cuidado com 

qualidade.” (E10: Enfermeira Superintendente) 

A defesa dos interesses organizacionais é também testemunhada de uma forma peculiar pelo 

E14: 

“(…) Todas essas mudanças que se regista neste hospital que antes não se via estão 

relacionados com a nova liderança , investimentos, novos técnicos porque anos atrás 

não tínhamos especialista, agora (jovem especializados) melhoramento de espaços 

físicos... O que realmente tem que ser com os RH/pessoas,isto é, mudança de 

mentalidade dos profissionais: isto é, seria bom que todos os RH sentissem que o 

hospital é seu, assim como eu sinto e defendo esta instituição, porque, quando 

sentimos que é nosso, fazem sempre um trabalho melhor. (E14: Técnico 

administrativo de GRH) 
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O envolvimento dos profissionais naquilo que são os objetivos da organização parece 

ser uma realidade.  

Os entrevistados E2 e E5 consideram que, sendo o HAN um Hospital Central, pela sua 

natureza, não devia atender casos primários. 

“Em geral, o atendimento é bom… Tratar mais doentes não, porque estamos a falar de 

um Hospital Central maior de Cabo Verde, então nós aqui estamos a tratar tudo o que 

podemos e não podemos (…) Acho que reorganizar o que já se atende aqui é melhor 

caminho, é melhor do que apostar no aumento de prestação de cuidados. Para prestar o 

melhor serviço de qualidade há que reduzir dentro do possível os números de 

atendimentos aqui… e que os cuidados primários sejam cada vez mais encaminhado 

para os serviços destinados para tal. O atendimento de situações de casos primários no 

hospital central as vezes acaba por prejudicar o nível de qualidade que nós queremos 

alcançar”. (E2: Técnica de Controlo da qualidade) 

“Eu sempre defendo que o hospital procura fazer sempre o melhor, claro que nem 

sempre consegue. Não só porque os pacientes que demandam o hospital vêem num 

número que ultrapassa a própria capacidade do hospital para dar resposta, mas também 

pela falta de recurso que ano após ano se vem registando. Por exemplo, neste 

momento o hospital não tem recursos que possam dar resposta à procura dos pacientes. 

Por exemplo, neste momento o hospital tem um défice de 10.000
11

(escrever em euros 

no rodapé) contos mensais, isso é porque com os recursos que o H.A.N tem não 

consegue cobrir os custos associados para poder prestar os serviços devidos à 

população, mas é claro que o H.A.N procura sempre fazer o melhor, mas com os 

recursos que tem não consegue atingir…(risos).”(E5:Responsável pelo Gabinete de 

gestão e Planeamento Financeiro) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Este Valor convertido em Moeda Europeia: 11000, EUROS  
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Gráfico 4 Categoria Regulação 
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Apesar de existir um elevado nível de regulação formal, escrita e oral nesta 
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objetivos organizacionais acabam por cumpri-las, como pode ser inferido da fala dos 
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“Penso que as normas são discutidas com os trabalhadores em qualquer sítio, não só 
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costuma dizer… Aqui tudo é discutido e decidido em conjunto e por fim é aplicado.” 

(E3: Técnica de Compras e logística) 

“Com base nas políticas implementadas, como por exemplo, no que se refere à política 

de gestão de qualidade, tenho conhecimento de que todos os colaboradores foram 

envolvido no processo de mapeamento. Isto faz com que todos se envolvam e ficam a 

saber se estão a fazer coisas certas ou não. Assim sendo, quanto à reação dos 

profissionais não há grandes surpresas porque existe de facto um envolvimento prévio 

na definição das políticas.” (E5: Responsável pelo Gabinete de gestão e Planeamento 

Financeiro) 

Não obstante ser uma cultura de regras, normas e condutas formalmente estabelecidas, 

as falas dos entrevistados E4 e E14 revelam que na prática há um desconhecimento das 

normas. Cumpre-se porque tem de se cumprir sem questionamento.  

“Pelo menos aqui na direção em termos administrativos…. há (um bocado de) 

desconhecimento talvez das regras, porque as pessoas acabam por reagir de forma 

inesperada… e considero isto como desconhecimento porque se conhecessem as 

normas e as regras não teriam a reação que costumam ter… não partem a pancadas,  

mas… (risos) eu acho que eles percebem os trabalhos que fazem na enfermaria, mas 

quando aos profissionais entram em contactos com a parte administrativa revelam um 

desconhecimento das normas, é a perceção que eu tenho.” (E4: Secretária clínica e da 

junta). 

“ Não é só uma situação do Hospital Agostinho Neto, mas sim é uma lacuna na função 

pública em Cabo Verde. São poucas as pessoas que conhecem as normas e regras. 

Preocupam-se em saber os seus direitos, já os seus deveres não… Por exemplo, poucas 

pessoas sabem as normas de código laboral… (silêncio). Mas quanto aos objetivos de 

hospital penso que conhecem, porque de uma forma geral preocupam-se com cuidar 

cada vez mais dos doentes, e todos os profissionais estão imbuídos deste espírito para 

fazer bem o seu trabalho para o alcance dos objetivos do HAN.” (E14: Técnico 

administrativo de GRH) 

Não obstante o elevado nível de regulação, na fala dos entrevistados E1 e E8 constata-

se algumgrau de flexibilidade e abertura ao diálogo à mudança e inovação. 
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“… agora estamos numa nova lei de remodelação de administração pública,  em que 

todas as instituições públicas são desafiadas a implementar, com base no orçamento, 

remodelações com vista à inovação.” (E1:Técnica de Controlo da qualidade) 

“Existem sinais que demonstram que este hospital é inovador, nomeadamente com a 

introdução de uma nova cultura de trabalho, fruto da introdução de novas tecnologias 

(…) Estas mudanças, num primeiro momento, encontraram resistências porque 

existem profissionais que não estão muito familiarizados com as novas tecnologias, 

portanto reagem a essas inovações.” (E8: Técnico superior da direção financeira) 

Os entrevistados E5 e E7 afirmaram que a própria direção tem uma postura aberta no processo 

de mudança. Procura, sempre que possível ouvir os profissionais, apelando a alguma 

adaptação e moderação, admitindo que o sistema de saúde, de uma forma geral, está a passar 

por mudanças profundas e que é normal essas reações. Podemos aferir nas palavras dos 

entrevistados abaixo: 

“… acho que há abertura por parte de direção de receber novas ideias e pô-las em 

práticas,  desde que sejam ideias capazes de provocar mudanças de uma forma 

positiva.”(E5: Responsável pelo Gabinete de Gestão e Planeamento Financeiro) 

“Temos reuniões informais, pelo menos, a minha porta está sempre aberta, quem quer 

vem aqui, bate à porta e conversamos. Vou aos serviços e peço-lhes as coisas. Não 

somos uma direção fechada. Acho que há uma cultura de abertura em acolher ideias e 

opiniões, mas sempre salvaguardando os objetivos da organização. As mudanças como 

sabemos sempre provocam impactos e nem sempre as pessoas aceitam mudanças. É o 

primeiro impacto, mas, de uma forma geral, a maioria dos profissionais tem acolhido e 

bem as mudanças… porque se fomos ver são realmente profundas mudanças, 

sobretudo na gestão.” (E7: Diretora Clínica) 

Já a fala do entrevistado E5 aponta a dificuldade de aceitação de mudanças, mas a 

entrevistada E13 procura explicar que a reação menos boa perante o fenómeno da mudança, 

não é uma situação só de Cabo Verde, mas sim do próprio ser humano perante algo novo.  

“Eu acho que o H.A.N tem algum problema em provocar a mudança,existe grande 

parte de pessoas no hospital com um longo historial, antes da “era tecnológica”, 

(risos)… então quando uma pessoa procura introduzir alguma mudança há sempre 

resistência.” (E5:Responsável pelo Gabinete de gestão e Planeamento Financeiro) 
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“Aquestão da mudança é pertinente, mas não tem a ver apenas com o hospital, mas 

sim, tem a ver com o povo cabo-verdiano… A perceção que eu tenho é que as pessoas 

nem sempre estão muito abertas a mudanças (…) mesmo que estas mudanças sejam 

boas tem sempre receio do que advêm das mudanças… As regras e normas existem e 

normalmente são compridas.”(E13:Técnica de G estão de Recursos Humanos) 

Gráfico 5 Categoria Relações Hierárquicas 

 
 

O número de expressões codificadas nesta categoria são no total 107, o que corresponde 

a11,86% do total e permite-nos concluir que existe uma boa relação hierárquica nesta 
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independentemente do cargo que ocupam ou não. Não obstante esta constatação, alguns 

entrevistados revelam que nem tudo é linear. Os entrevistados E13 e E1 falam da relação 
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“A relação é boa! Desde que haja respeito mútuo entre as partes e profissionalismo 

acima de tudo. Penso que de maneira geral é boa! Acho que depende de categoria 

profissional, por exemplo, se for médico e enfermeiro a relação não é tão 

formal,também se for entre pessoal de apoio geral e enfermeiro a relação é informal… 

Não sei, acho que pode haver aquele receio entre a classe médica com os restantes. 

Mas pronto, mesmo assim, não é assim tão formal.” (E13: Técnica de Gestão de 

Recursos Humanos) 

“Eu acho que aqui, a relação dentro da instituição é boa! (…). Todos conseguem 

dialogar uns com os outros sem ter grandes obstáculos … Acho que há transparência e 
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disponibilidade do topo da hierarquia para comunicar com os demais sem pôr a 

questão de nível ou cargo que cada um ocupa. A relação não depende dos cargos…” 

(E1: Técnica de Controlo da qualidade) 

Esta abertura à comunicação nos relacionamentos entre diferentes níveis profissionais é 

justificada na fala de alguns entrevistados como consequência da nova liderança do hospital, 

que está sempre disponível, o que motiva os colaboradores. Vejamos o que se depreende da 

fala dos entrevistados E10, E2 e E12: 

“(…) Posso assim dizer que esta direção é muito aberta,  veio trazer aquilo que os 

profissionais queriam… A forma de relacionamento entre os profissionais e utentes, 

dos profissionais entre si, entre os serviços, com a entrada desta nova direção houve 

melhoria (E 10: Enfermeira Superintendente) 

“Em geral é boa! De quando em vez, com alguns constrangimentos… Posso dar um 

exemplo: a Dr.ª do hospital não pode passar o dia todo a atender as pessoas para 

reclamar dos serviços… sendo que essas questões podem ser atendidas por outros 

setores (ex.: direção clínica ou administradora), mas a Dr.ª acaba por se mostrar 

disponível para conversar… Há uma hierarquia, digamos assim, que funciona com 

coisas boas e más, assim como em todos os sítios.” (E2: Técnica de Controlo da 

Qualidade) 

“Eu acho que existe uma relação boa, empática, confidencialidade, amizade… Isto 

porque o hospital trabalha, luta por um objetivo: trabalhar para o paciente. Eu 

pessoalmente não sinto nenhuma distância de poder em relação aos outros 

profissionais.” (E12:Técnico de Serviço Social). 

Apesar desta nova liderança, que tem proporcionado mudanças e satisfação nos profissionais, 

não se pode esquecer que a renovação do quadro profissional também veio influenciar neste 

relacionamento. Isto pode ser inferidoda fala do entrevistado E9. 

“… agora há muitas caras novas… Muitos funcionários novos – o que demonstra que 

a casa está renovada. Há reformados que saíram e entraram profissionais novos e isso 

dá um novo ênfase à instituição… Isso nota-se e modifica o ar porque muitas vezes as 

pessoas que já demoram muito tempo no trabalho tem muitos defeitos, já as caras 

novas, esses passam pelos sacrifícios de aprendizagem.” (E 9: Técnica da tesouraria e 

contabilidade) 
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Para além do que se disse acima, uma outra questão merece a nossa atenção: a aposta da nova 

direção na formação das chefias, apostando na formação, conscientes que a falta de 

capacitação e/ou formação por vezes afeta nas relações entre chefes e subordinados, como, 

aliás, os próprios entrevistados admitem, como nos E7 e E10. 

“… nós exercemos essa função de gestão, mas nós somos médicos não temos 

formação de gestão. É a nossa sensibilidade e aprendizagem do dia-a-dia que nos leva 

a gerir (….) gerimos da forma como nós sabemos e vamos aprendendo. (E7: Diretora 

Clinica) 

“(…) Há menos de dois anos fui convidada pela nova direção para exercer a função de 

enfermeira superintendente. É assim, tenho uma experiência muito vasta mesmo em 

relação a chefia, mas não tive nenhuma formação concreta de gestão. Foi com esta 

nova direção que recebemos uma formação de chefia e enfermeira responsável, mas 

posso dizer que muito da experiência que ganhei foi fruto da minha curiosidade e do 

meu trabalho quotidiano.” (E10: Enfermeira Superintendente)  

Mas também existem situações desagradáveis ao nível de relacionamento, como se pode 

inferir das falas dos entrevistados E6 e E11.  

“(….) Eu sempre faço como o chefe manda, como gosta e como quer… Nos 

relacionamentos profissionais sempre aparece dificuldade e de que maneira… 

(hesita)… silêncio: há sempre dificuldades. Aparece sempre barreiras.” (E6: 

Contabilista 

“Tem uma relação suficiente, não é muito bom, acho que tem alguma distância 

necessária… (silêncio), não é muito, muito bom.”(E11: Estagiária no departamento de 

GRH: Processamento de salários) 

Ainda no âmbito do relacionamento entre os profissionais, pode-se constatar que a perceção 

vivida e sentida por alguns entrevistados é que existe um distanciamento no relacionamento 

com a classe dos serventes e operacionais, a que eles chamam e são reconhecidos como 

classes mais baixas do hospital em relação às outras categorias profissionais. Senão vejamos o 

que se pode aferida das falas de E5,E8, E9 e E14: 

“Posso classificar de boa a relação que existe entre as diferentes classes profissionais, 

mas as pessoas que estão nas classes mais baixos, por exemplo, os serventes e os 
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auxiliares em termos de relacionamento, sentem-se assim, posso dizer, inferiores em 

relação às outras classes: médicos e enfermeiros. Por exemplo, pode existir uma 

atividade que pode envolver todos os profissionais, mas há pessoas que acabam por se 

retirar… simplesmente porque não se sentem bem no grupo.” ( E8 Técnico superior da 

direção financeira ) 

“Relação entre pessoal? Isso depende das pessoas, não é? Porque as chefias são 

sempre chefe…No relacionamento, claro que é preciso destrinçar: momento de lazer, 

momento de trabalho e reflexão. (…) Acho que, de um modo geral, no Hospital 

Agostinho Neto tem muita pressão e, as vezes, a pressão modifica as pessoas… 

Ninguém quer esperar e todo mundo está com pressa… Acho que as pessoas mudam 

muito a sua forma de relacionar, de acordo com a sua rotina diária…Penso que nas 

suas comunicações do dia-a-dia, às vezes, as pessoas são flexíveis: depende, às vezes 

sim, às vezes não… não muito!.” (E9: Técnica da tesouraria e contabilidade) 

“Como o hospital trabalha por turnos, o que se pode observar é que existe uma 

distância que considero necessário como profissional. (….) Mas um relacionamento 

social quase não existe… Penso que se existisse esse relacionamento social contribuía 

até para um bom ambiente de trabalho no hospital… Fora do ambiente de trabalho vê-

se uma enorme distância entre médicos, enfermeiros e os demais.” (E14: Técnico 

administrativo de GRH  ) 

“A perceção que eu tenho pelo facto do hospital ser uma estrutura complexa é normal 

que possa haver alguns conflitos de relacionamento entre as diferentes categorias 

profissionais e que dificulta o trabalho em equipa.” (E5 Responsável pelo Gabinete de 

gestão e Planeamento Financeiro) 
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Gráfico 6 Categoria Perceção do Controlo 

 

 
 

A segunda categoria que sobressai com maior número de expressões codificadas é a categoria 

de Perceção do Controlo traduzida em 84 expressões correspondentes a 9,31% do total. A 

perceção dos profissionais entrevistados mostra que existe uma cultura de normas, regras e 

condutas com feedback positivo na prática. Vejamos: 

“Com esta nova direção tivemos que mudar muita coisa. Antes não tínhamos normas e 

procedimentos escritos e sistematizados. Posso assim dizer, que os profissionais 

faziam da forma como aprenderam na formação, de forma informal,mas neste 

momento esta nova direção está a trabalhar no sentido de normalizar e sempre que cria 

uma norma há contributo dos profissionais. Dá conhecimento antes de pôr em 

funcionamento. Como se sabe, tudo que é novo, tudo que é exigido não é fácil logo à 

primeira, mas estamos a conseguir mobilizar os profissionais de melhor forma 

possível. Tenho a perceção que os profissionais conhecem os objetivos da instituição.” 

(E10: Enfermeira Superintendente) 

“É assim, temos mecanismos de monitorização, porque o hospital apostou na 

formação de pessoal para este fim: existe um grupo de enfermeiros supervisores, bem 

como médicos e técnicos de auditores para serem capazes de monitorizar e fazer 

auditorias das tarefas e políticas implementadas... Claro, há sempre um grupo 

resistente, mas são uma parte muito insignificante e não conseguem criar obstáculos, 

assim sendo conseguimos sempre implementar.” (E10: Enfermeira Superintendente) 
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A efetiva aplicação desta prática acontece da forma como é descrita pelo entrevistado 

E5.  

“Estes mecanismos, eu acho que é mais implementado pelas chefias intermédias. É 

claro que o Concelho Administrativo delineia os objetivos estratégicos do HAN, mas a 

implementação é feita pelas chefias intermédias que põem em prática. Por isso, de 

certa forma, acho que há mecanismo de controlo: periodicamente tem que apresentar 

relatórios com indicadores... Acho que a reação é boa porque os profissionais estão 

interessados em introduzir essa cultura de apresentar dados indicadores, coisa que 

anteriormente não existia” (E5: Responsável pelo Gabinete de gestão e Planeamento 

Financeiro) 

A exigência da prática das normas, regras e condutas é bem aceite entre os 

profissionais como se pode aferir através do discurso dos entrevistados E2 e E3.  

“… o hospital, há cerca de quase dois anos, iniciou o processo de implementação do  

Sistema de Gestão de Qualidade…  e a qualidade exige monitoramento. Cada serviço, 

neste momento, tem uma “panilha”. Estamos a incutir cada vez mais a cultura de 

registo para poder monitorar, para ter por onde pegar, com base nos dados, para medir, 

monitorar as atividades e a partir daí calcular as taxas, os indicadores e ver na prática o 

que se passa. Para ver se as atividades têm evoluído ou regredido… Quanto à reação 

dos profissionais, posso assim dizer que tem sido ótima! Nós inicialmente até ficamos 

espantados…realmente as pessoas foram formadas para tal, criaram os hábitos de 

escrever, registar, querer sistematizar dados e principalmente a necessidade de criar 

normas e procedimentos, pedem ajudas para monitorar, bem como ajuda para 

preencher planilhas.” (E2:Técnica de Controlo da qualidade) 

“No nosso departamento há essa prática de monitorização e controlo. Por isso, eu 

penso que nos outros serviços também há. A nível de trabalho, nós temos que 

apresentar os dados e resultados, por isso, as tarefas são monitorizados. No nosso 

departamento, reagimos de melhor maneira possível a essa prática com vista a 

apresentar resultados.” (E3: Técnica de Compras e logística) 
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Gráfico 7 Categoria Definição de Responsabilidade 

 

 
 

A perceção dos entrevistados sobre Definição de Responsabilidade traduz-se no total de 71 

expressões codificadas, o que corresponde a 7,86% do total, ou seja, quarta categoria mais 

evidenciada.Como se pode observar no gráfico, a perceção dos profissionais entrevistados 

revela que existe uma crescente preocupação da nova gestão hospitalar em padronizar as 

responsabilidades de acordo com as funções, com crescente introdução de regras, normas e 

condutas no sentido de minimizar algumas zonas cinzentas ainda existentes. Podemos inferir 

nas palavras do entrevistado E13: 

“Sim, delegam responsabilidade. Quanto a autonomia nunca é total, não existe aquela 

atitude de deixar fazer e ver no que vai dar, não, isso não, mas acredito que há essa 

cultura de delegação de autoridade.” (E13: Técnica de G estão de Recursos Humanos) 

Os entrevistados E5, E10 e E12 consideram que existe uma cultura de delegação de 

responsabilidade, incutida pela própria direção hospitalar:  

“Nós tivemos uma formação em relação a chefia, com esta nova direção, uma das 

coisas que nos ensinaram é a delegação das tarefas, porque um bom chefe não pode 

fazer tudo sozinho, mas no entanto, alertaram-nos quais são as tarefas que devemos 

delegar e quais as tarefas que somos nós mesmos a fazer. Essa formação foi dada a 

todos os profissionais responsáveis de serviços… A questão da autonomia depende de 

cada setor, mas a direção está sempre por dentro de tudo.” (E10: Enfermeira 

Superintendente) 
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“Eu considero que aqui há uma liderança democrática, na medida em que há delegação 

de funções… Aqui temos a chefia de topo e depois as chefias intermédias, essa 

delegação de função permite ter uma gestão mais participada.” (E12: Técnico de 

Serviço Social) 

“O H.A.N, neste momento já tem mapeados uma boa parte dos serviços, já tem 

implementado o Sistema de Gestão de Qualidade e de Custo… Também tem o 

Sistema de GRH implementado, Manual de Funções, ou seja, o hospital está a 

caminhar para uma melhor organização. Tudo começou com um diagnóstico 

organizacional, as formações, as auditorias e as práticas.” (E5: Responsável pelo 

Gabinete de gestão e Planeamento Financeiro) 

“Acho que há delegação de responsabilidade, prova disso é que durante os últimos 

anos o H.A.N tem criado diversos gabinetes… com os seus respetivos responsáveis. 

São estes gabinetes que reportam os resultados diretamente ao Concelho 

Administrativo. Isso é bom, porque cria confiança e responsabilidade nas pessoas que 

trabalham no hospital, que sabem que tem responsabilidades a cumprir e que 

respondem perante esta responsabilidade.”(E5: Responsável pelo Gabinete de gestão e 

Planeamento Financeiro) 

“ Eu acho que as competências de cada profissional estão muito bem traçadas, já 

temos no manual das funções definidas… Cada serviço tem as competências por 

categorias: categorias intermédias e/ou por outras categorias” (E1: Técnica de 

Controlo da qualidade)  

Quanto à definição das tarefas, é visível nas falas de E7 e E8 como na prática decorre a 

execução das tarefas. Pode-se constatar que existe pressão no cumprimento das tarefas por 

terem a consciência de que estão a ser avaliados e que o hospital tem os seus objetivos a 

cumprir que estão definidos no seu Plano Estratégico 2012- 2016. 

“(…) as políticas veem no Plano Estratégico 2012-2016 do hospital. Cada gabinete 

tem a incumbência de implementar a parte do plano estratégico que lhe cabe. Assim, a 

gestão de topo faz a sua parte, os gabinetes fazem a sua parte, os serviços de apoio 

geral, como por exemplo, o laboratório, etc fazem a sua parte, os clínicos por terem 

conhecimento das políticas do plano estratégico do hospital também trabalham para 

que se atinja o mesmo fim.(E2: Técnica de Controlo da qualidade) 
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“(….) cada serviço tem o seu responsável, então este responsável zela  pelo 

comprimento dos objetivos do seu serviço …assim há uma certa pressão sobre os 

colaboradores para evitar alguns constrangimentos, assim cada um procura cumprir as 

suas tarefas … podemos assim dizer que há uma perceção que trabalham com foco 

para alcançar os objetivos definidos.” (E8: Técnico superior da direçãofinanceiro) 

Apesar da maioria dos entrevistados falarem de uma cultura de delegação de 

responsabilidade, existem nesta organização profissionais que acumulam funções. Os próprios 

entrevistados consideram esta prática uma mais-valia para o hospital. Comprovam-no as falas 

dos entrevistados E2, E3 e E4: 

“Neste momento estou a trabalhar na Implementação do Sistema de Gestão de 

Qualidade, coordeno alguns processos, coordeno também a área de Higiene e 

Segurança do hospital e Gestão de Risco também.” (E2: Técnica de Controlo da 

qualidade) 

“Somos da área de logística e de compras. Fazemos essencialmente, a gestão de 

requisições dos pedidos de pequenas compras. Pequenas porquê? Porque o 

medicamento não está centralizado neste departamento, ainda é feito entre o serviço de 

farmácia e o serviço da direção clínica e direção hospitalar, mas também com algum 

apoio, do nosso caso, junto dos fornecedores …Portanto, nós gerimos os pedidos das 

requisições das enfermarias tanto pequenas e grandes compras, também da auto tais 

como pedidos de combustíveis e de peças das viaturas, etc… que também fazem parte 

deste departamento.” (E3: Técnica de Compras e logística) 

“… já desempenhei algumas outras funções, agora sou secretária da junta e secretária 

da direção clínica … Minha experiência aqui tem sido polivalente: já fiz um bocadinho 

de tudo e continuo a fazer... É uma das mais-valias aqui no hospital: lidamos com 

vários tipos de problemas e desempenhamos várias funções que nos prepara para o 

amanhã ou caso venhamos a trabalhar em outro sitio”. (E4: Secretária clínica e da 

junta) 

Os entrevistados E7 e E9 referem que a questão da autonomia no contexto hospitalar depende 

de setor para setor. Há situações onde os profissionais têm autonomia total e há outras em que 

a autonomia é parcial. Quanto mais autonomia maios a responsabilidade. 
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“Existe sim delegação de responsabilidade. Os serviços são mais ou menos autónomos 

na gestão interna do seu pessoal e da atividade clínica. É claro, com o grande chapéu 

da direção que emana as diretrizes gerais do hospital, o Plano de Ação de cada serviço 

não é imposto pela direção, mas são os serviços que propõem à direção e depois de 

discutidos, chegam a um acordo… mas há alguma autonomia… o que é exigido pela 

direção é a qualidade, a segurança do doente como exigência básica de que toda a ação 

tem que respeitar as diretrizes lineares.” (E7: Diretora Clínica) 

“Sim, delegam responsabilidade. Mas não temos autonomia total, mas sim parcial… 

(risos). Eu trabalho com a minha chefe, mas quem toma as decisões é ela. Dou a 

minha opinião caso ela me pedir, as vezes é acolhida, nem sempre a minha opinião é 

acolhida, às vezes de forma pejorativa às vezes não.” (E9:Técnica da tesouraria e 

contabilidade) 

A entrevistada E2 revela na sua fala que, com as definições das tarefas, cresce cada vez mais a 

responsabilidade dos profissionais e dos serviços, o que requer um acompanhamento, isto é, a 

prática da avaliação. 

“Aqui é quase uma obrigatoriedade delegar, ninguém consegue fazer as coisas 

sozinha, mesmo que queira não consegue. Autonomia? Quer dizer, delega autonomia 

nas tarefas, mas sim mas quer-se o retorno das tarefas que foi delegado.” (E2:Técnica 

de Controlo da qualidade) 

A prática de avaliação é revelada na fala dos entrevistados E5, E8 e E9. Há perceção de que 

existe a prática de avaliação de desempenho. No entanto, permanece algum desconhecimento 

de quais são os critérios e procedimentos legais desta prática. 

“ Neste momento, o hospital está a implementar o Sistema de Avaliação de 

Desempenho. É uma prática nova porque ainda o hospital não tem finalizado o Manual 

das Funções. Eu, por exemplo, não tenho indicadores claros de como sou avaliado, 

mas o Concelho Administrativo faz avaliação dos funcionários que considera um 

aproveitamento acima da média. Não sei até que ponto essa avaliação é imparcial… 

Normalmente, ofeedbackem relação ao desempenho dos funcionários, por exemplo, 

são comunicados pelos funcionários da área administrativa e premeiam com 

certificado, bem como pecuniariamente...”(E5: Responsável pelo Gabinete de gestão e 

Planeamento Financeiro) 
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“Posso dizer que existe o processo de avaliação de desempenho. Eu pessoalmente já 

fui submetido a avaliação de desempenho onde recebi um certificado como o 

funcionário exemplar... As reações variam consoante os resultados da avaliação.” (E8: 

Técnico superior da direção financeira) 

“Está sim … (silêncio) se não estou em erro está a ser implementada a avaliação de 

desempenho. Cada vez mais estão a ser mais rigorosos… não sei se é uma prática nova 

porque estou cá muito recente... Sei que há avaliação de desempenho das pessoas e do 

serviço em si, porque neste momento estão a organizar uma gala para receber o prémio 

pelo desempenho do trabalho realizado e do serviço prestado. Claro que reagem de 

diferentes formas.” (E9: Técnica da tesouraria e contabilidade) 

O hospital está a passar por fases de profundas mudanças, sobretudo na gestão, como revela a 

entrevistada E7, admitindo que existem lacunas por parte da organização na execução 

completa de algumas práticas internas.  

“(suspiro)… Existe sim Avaliação de Desempenho. Não é uma prática nova, só que 

neste momento está atrasado há 3 anos atrás (2011, 2012, 2013), isto acarreta 

dificuldade em fazer uma avaliação com esse tempo de atraso. Acredito que este 

processo decorre de forma imparcial, mas sabemos que a reação depende, mas as 

reclamações são tantas… (Silêncio) ” (E14: Técnico administrativo de GRH) 

O atraso na avaliação de desempenho é explicado na fala da entrevistada E7 com as seguintes 

expressões:  

“A avaliação de desempenho existe, mas neste momento estamos a iniciar um novo 

processo de avaliação de desempenho porque até aqui tínhamos a avaliação de 

desempenho que existe na administração pública… a atividade médica hospitalar é 

uma atividade muito específica, e por isso, alguns daqueles itens da grelha de 

avaliação de desempenho da função pública não são os mais adequados para fazer 

avaliação da atividade hospitalar.” (E7: Diretora Clínica) 

 

 

 

 



 

65 
Benvida M. F. Veiga 

Gráfico 8 Categoria Qualidade da Cooperação 

 
 

A Categoria Qualidade de Cooperação apresenta um total de 102 expressões codificadas que 

corresponde a 11,31% do total, sendo que a expressão Cooperação se destaca por surgir 22 

vezes no discurso.  

A relação de cooperação entre dos diferentes profissionais não é uniforme, o que se depreende 

dos relatos dos entrevistados, referindo-se a comportamentos mais coletivistas ou mais 

individualistas, fazendo depender estes do grau de intensidade de relação (in)formal ou não no 

trabalho que os profissionais conseguem construir com as chefias como podemos inferir das 

falas dos entrevistados E7 eE10, que revelam a influência da nova equipa da direção: 

“(…..) na generalidade são discutidas e ouvidas as sugestões dos profissionais.  Nós 

temos concelhos técnicos em que a direção reúne com os diretores de serviço e 

discutem as grandes diretrizes, normas e procedimentos do hospital. Temos reuniões 

informais, pelo menos a minha porta está sempre aberta, quem quer vem aqui bate à 

porta conversamos. Quando vou aos serviços, vou peço-lhes as coisas. Não somos 

uma direção fechada, acho que há uma cultura de abertura de acolher as ideias e 

opiniões, mas sempre salvaguardando os objetivos da organização e reforça o nível de 

cooperação e entreajuda.” (E7: Diretora Clinica) 

“Com esta nova direção tivemos que mudar muita coisa… O nosso lema é: 

humanização de cuidados e acho que estamos a dar a formação em relação a isso de 

forma a incutir nos profissionais para serem mais humanos, trabalhar mais perto dos 

utentes, fazer um trabalho de qualidade …eu acho que as diferentes categorias 
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profissionais então mobilizadas, estão capacitadas para trabalhar de acordo com esses 

objetivos.” (E10: Enfermeira Superintendente) 

A cooperação surge na fala dos entrevistados E1 e E3. Cooperação, que o próprio contexto 

hospitalar exige. O trabalho desenvolvido no contexto hospitalar exige que seja um trabalho 

de equipa e interdisciplinar.  

“Existe sim o trabalho de equipa… As equipas são formadas de acordo com o 

organograma do hospital… Os gabinetes são constituídos pela direção de acordo com 

o organograma e todos os constituintes de cada gabinete, no que se refere a relação 

interpessoal e, mesmo, entre os gabinetes são boas… Podemos dizer que temos uma 

boa relação de trabalho e de equipa.” (E1: Técnica de Controlo da qualidade) 

“Sim, é também em equipa. Não sei se já reparaste que em todos os departamentos há 

mais de uma pessoa a trabalhar e se há necessidade de coesão entre a equipa de 

compras, de GRH, de higiene e segurança, há necessariamente que trabalhar em 

equipa… Trabalhamos sempre em equipa, normalmente não temos nenhum problema, 

é sempre de forma positiva.” (E:3 - Técnica de Compras e logística) 

No decorrer das entrevistas, destaca-se muito o conceito de “colega de trabalho”, mas na fala 

do entrevistado 2 a tónica é posta na importância de laços de amizades e trabalho de equipa no 

contexto em causa: 

“Sim. O trabalho é feito em equipa … Pelo menos, na parte de administração, são 

como costumamos dizer a brincar… (risos) se não fosse pela amizade e o trabalho em 

equipa ninguém aguentaria este hospital. Os melhores que temos aqui (…) são a 

cooperação entre uns e outros. Normalmente as equipas fixas no dia-a-dia dos 

gabinetes, existe comissões que são formadas para se trabalhar e para se auditar que 

muitas das vezes não são formadas pelos administrativos, mas sim pelos técnicos, 

médicos enfermeiros… Penso que as equipas aqui têm funcionado bem!” (E2: Técnica 

de Controlo da qualidade) 

Os entrevistados E11 e E6 referem-se a comportamentos individualistas: 

“Aqui não acho que há trabalho de equipa, muitos dizem que há trabalho de equipa, 

mas não acho porque cada um faz o seu trabalho, fecha-se dentro de si, ficam com 

aquilo que sabem dentro de si. Eu, enquanto estagiária, esperava mais partilha, mas 
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não há…Não digo que é competição, mas é mais ou menos”( E11: Estagiaria no 

departamento de GRH: processamento de salário). 

“Sim é feito em equipa. Não sei como vou responder…. Isto depende de pessoa por 

pessoa… Trabalhar neste hospital, em equipa, é preciso ter muita coragem (risos), da 

minha parte procura respeitar.” (E6: Contabilista). 

A maioria dos entrevistados transmite a perceção de que é a realidade do contexto hospitalar 

que os desafia a trabalhar em equipa, mas que no dia a dia há um sentimento de competição 

individual eentresetores. Cada setor e cada um quer se destacar naquilo que faz, e não vê o 

hospital em si, como podemos inferir das falas dos entrevistados E9 e E14: 

“… Tenho a perceção de que há muita competição! É assim no que tu trabalhas, há 

competição entre colegas, há outros serviços em que as pessoas são mais simples e 

mais carismáticas… Mas de um modo geral, tudo é abrangido pela competição. 

Naquilo que um colaborador faz vem uns colegas para mostrar aos chefes que faz 

mais... De uma maneira geral, aqui as pessoas têm muitas “conversinhas”. Mas por 

mim, no meu gabinete, considero que temos uma boa relação!” (E9: Técnica da 

tesouraria e contabilidade) 

“Equipa existe sim. Mas é setor por setor, ou seja, cada setor acaba por organizar no 

seu grupo, mas unificar equipa não. Neste momento existe um trabalho de equipa com 

setores em que os responsáveis e diretores de serviço reúnem-se... Isto é, cada um 

defende o seu setor, mas não o hospital em si. Por exemplo, a festa de natal é feita por 

setor.” (E14: Técnico administrativo de GRH) 
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Gráfico 9 Categoria Sanções 

 
 

Esta é a última categoria de análise, ou seja, a sétima categoria que comparativamente com as 

restantes categorias anteriormente analisadas, é a que apresenta menor número de expressões 

codificadas. 

Primeiramente, cabe aqui registar que a codificação realizada na análise de conteúdo 

temática revelou que a frequência de citações alusivas às falas dos entrevistados relativos a 

essa categoria recomenda dois tipos de análises: a que diz respeito a sanções (punições) e a 

que se refere às recompensas. Foram 58 as expressões codificadas correspondendo a 6,43% 

do total, ou seja a quinta categoria com mais expressões codificadas. 

Como se pode observar, a perceção dos profissionais vai no sentido de que no HAN existe um 

conjunto de normas, regras e condutas que, no geral, são acatadas, assumidas e cumpridas 

pelos mesmos.Apesar de não existir um número elevado de ocorrências a perceção geral dos 

entrevistados aponta para uma consciência clara de que existem práticas de sanções e da sua 

importância para manter a ordem necessária. Pode ser inferido na fala dos entrevistados. 

“ (…) ato de punição tem que existir em todo mundo, em qualquer lado, tanto em 

hospital como em casa, etc., porque existe regras e normas que têm que ser compridas 

e se elas forem transgredidas tem que ser punido quem transgride. Acredito que existe 

critérios, mas não conheço.” (E12: Técnico de Serviço Social) 
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Os profissionais apontam alguns tipos de sanções mais frequentes nesta organização. Os mais 

conhecidos são o processo disciplinar, corte nos salários, suspensão de função e sanção verbal 

como pode ser inferido na fala de E2: 

“ (...) tem havido alguns processos disciplinares… sanção verbal mas caso extremo 

como o despedimento não. Mas corte nos salários e suspensão de função por um curto 

período, sim.” (E2: Técnica de Controlo da qualidade) 

Relacionam sanção com o não cumprimento das tarefas, o que pode ser inferido através dafala 

de E2: 

“Como disse anteriormente, há monitorização, não é? Monitorização das tarefas e 

quando não há cumprimento, há imputação de responsabilidade tanto verbal como 

escrito. E até caso de levantar processos disciplinares, estamos a falar de situações 

mais graves.” (E2: Técnica de G estão de qualidade) 

Não obstante existir os critérios para aplicação de sanções, não são conhecidos por todos, mas 

ficamos a saber os procedimentos na fala de E13: 

“Existe esta prática porque nós aqui no gabinete de GRH trabalhamos em colaboração 

com o gabinete jurídico que nos apoia e nos assessoria nesta área juntamente com os 

advogados e existe e já temos aqui casos/processos a decorrer contra colaboradores 

porque o objetivo é melhorar. A reação nem sempre é agradável…. A forma de 

punição mais conhecida aqui é o processo disciplinar… Quando acontece algo que 

merece um processo disciplinar ou que merece uma advertência, o chefe de serviço faz 

uma ocorrência que pode ser via eletrónica ou no livro de ocorrência, se existir no 

serviço e encaminhado à direção e a partir daí ocorre todo um processo. É claro nem 

sempre as pessoas reagem bem a esses processos, mas...” (E13: Técnica de G estão de 

Recursos Humanos) 

Os entrevistados E5 e E10 descrevem exemplos de situações de aplicação de sanções que 

efetivamente ocorreram. 

“Sim, há punições… (silêncio). Já aconteceu casos, por exemplo, de um funcionário 

que não aparece no serviço e não justifica essa ausência e recebeu uma chamada de 

atenção por estar a transgredir as regras de funcionamento… mas também há outros 



 

70 
Benvida M. F. Veiga 

tipos de transgressões que são submetidos a um processo disciplinar.” (E5: 

Responsável pelo Gabinete de gestão e Planeamento Financeiro) 

“Existem sim... Temos feito alguns processos disciplinares:há sempre 

descontentamento, ninguém quer ser objeto de um processo disciplinar, mas há 

situações que temos que levantar processos. Por exemplo, uma queixa que um utente 

apresentou de um profissional ajudante de serviço geral que o tratou mal. Ele foi 

repreendidocomum mês sem vencimento… Queria realçar que sempre procuramos dar 

feedback ao utente que apresentou a queixa de um profissional para saber qual foi o 

desfecho do processo.” (E10: Enfermeira Superintendente) 

Além de sanções (punição), há no HAN a prática de políticas de recompensas e benefícios 

que assumem contornos distintos. A política de recompensa e benefício ou é para a Unidade 

Organizacional como um todo e/ou é para o funcionário que individualmente teve uma 

atuação de destaque. Reconhecendo o envolvimento e dedicação dos profissionais de forma 

individual e/ou por Unidade ou Serviços, são assim recompensados através de algumas 

práticas de incentivo. Vejamos de que forma isso se traduz através das falas dos entrevistados 

E13, E12, E9 e E8. 

“Acho que agora há o plano de progressão de carreira, uma coisa assim, do Ministério 

de Saúde que avaliam competência… Acho que é novo, mas não sei dizer quando é 

que começou… Penso que todos os profissionais têm conhecimento.” (E13: Técnica 

de Gestão de GRH) 

“Aquilo que posso dizer e que existe benefícios. Por exemplo, no mês passado, a 

direção teve o privilégio de chamar três profissionais que foram premiados, pelo 

trabalho com dedicação e profissionalismo… Gostei imenso (…). Existe, por exemplo, 

a gala que aconteceu no fim-de-semana passado em que o Hospital para além de 

homenagear aos antigos funcionários, entrega prémios aos três melhores serviços do 

hospital. Foi o resultado de uma avaliação dos serviços internos, em que todos os 

serviços foram avaliados… Eu acho que é uma forma de incentivar os colaboradores. 

De benefícios, por exemplo, aqui no hospital, os funcionários têm isenção, não pagam 

as consultas e os familiares próximos comprovados também não pagam.” (E12: 

Técnico de Serviço Social) 
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“Políticas de benefícios e recompensas escritas não conheço, mas posso dar exemplo 

do que aconteceu ano passado e este ano, mesmo sem ter conhecimento 

oficialmente… Temos dois profissionais administrativos que receberam diplomas e 

recompensa financeira como melhores funcionários da administração… No ano 

passado, os serviços de prestação de cuidados diretos ao doente receberam prémios 

como sendo melhores serviços, neste caso receberam troféu numa gala pública… 

Também receberam recompensa financeira, todas as categorias profissionais (desde os 

médicos aos auxiliares). Ainda este ano, na gala do dia 1 de julho foram três, os 

serviços que receberem prémios por prestarem melhores cuidados aos doentes…” (E9: 

Técnica da tesouraria e contabilidade)  

“(….), existem benefícios relacionados com isenção das consultas e que engloba a 

própria família… Ainda, aos profissionais que pretendem continuar com a formação 

são incentivados, atribuindo um horário flexível para poder conciliar o trabalho e a 

formação” (E8: Técnico superior da direção financeira) 

“Sim, existe sim. Quando os funcionários dão o seu melhor no trabalho sempre tem 

um prémio no final… (E9: Técnica da tesouraria e contabilidade)  

Não obstantes a prática das políticas de recompensa e benefícios, nem todos os profissionais 

estão satisfeitos. Querem mais, como se pode comprovar pela fala do entrevistado E10: 

“(…) Em relação a benefícios, posso dizer que temos muito pouco, só temos isenção 

em relação a exames complementares, mas já em relação a medicamentos não 

temos…. Não temos subsídio de alimentação, do 13º mês, de risco. Isso é razão de um 

descontentamento em relação ao profissional de saúde, no geral da função pública.” 

(E10: Enfermeira Superintendente) 

 

No caso das recompensas atribuídas diretamente às unidades organizacionais e/ou serviços 

(prémios, reconhecimento voltado para os departamentos e unidades de serviço, etc.), existe 

uma perceção comum de que algo está a melhorar relativamente a esta prática. É consensual 

que esta prática de incentivos também desafia todos os serviços a tentar alcançar o patamar de 

excelências, procurando sempre resultados cada vez mais positivos. Esta é a perceção 

presente na fala da maioria dos entrevistados e que encontra expressão máxima na fala de E1; 

e E2: 
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“Acho que há benefícios sim, por exemplo, a gala que foi realizada na semana passada 

em que os melhores serviços receberam recompensa como, por exemplo: o serviço de 

hemodiálise, serviço de neonatalogia e banco de sangue… Isto tudo prova que tem 

sido uma prática que se tem vindo a desenvolver e a ganhar terreno...”(E2: Técnica de 

Controlo da qualidade) 

“… O hospital, amanhã no dia 23 de junho 2014, vai receber a menção honrosa pelo 

esforço que tem feito pela lei da modernização administrativa. Acho que realmente 

isto acaba por responder a sua questão porque de facto tem sido feito este esforço para 

modernizar, inovar tudo em prol da qualidade de prestação de cuidado ao doente em 

cuja política de recompensa e benefícios tem tido um papel importante.” (E2: Técnica 

de Controlo da qualidade) 

De acordo com as categorias de análise da lógica cultural de D’Iribarne (1993), o gráfico 

abaixo representa o resultado final do peso dessas categorias no contexto organizacional da 

HAN. 

Gráfico 10 Resultado final da análise qualitativa 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O resultado empírico do estudo de caso aqui apresentado, em confronto com as referências 

teóricas disponíveis (Guerreiro, 1994:251), permite traçar um quadro sobre as práticas de 

gestão no contexto hospitalar em estudo à luz da pergunta de partida desta investigação: Quais 

são as manifestações culturais nas práticas organizacionais no Hospital Agostinho Neto, em 

Cabo Verde? 

De acordo com as categorias de análise do modelo de estudo que nos permitiu identificar as 

práticas, abordaremos a discussão dos resultados através do cruzamento do resultado 

qualitativo e quantitativo. 

Vejamos: 

Resultados quantitativos                                            Resultados qualitativos 

 

Senso de Dever: Em relação aos resultados alcançados, tanto a nível quantitativo e 

qualitativo, esta é uma das categorias que apresenta maior número de expressões codificadas. 

O resultado demonstra a existência regular de uma consciência de direitos e deveres dos 

funcionários na organização em estudo. Os indivíduos são caracterizados como sendo 

motivados e interessados na manutenção de um desempenho organizacional satisfatório, bem 

como preocupados com o cumprimento das regras da organização, manifestando sentimento 

de orgulho profissional, assim como preconizado por D´ Iribarnne(2003). 

Relações Hierárquicas: Nesta categoria pode-se constatar uma elevada distância hierárquica, 

com mais relevância nos resultados qualitativos. E isto faz-nos pensar/crer numa estrutura 

estatal burocrática onde se encontra bem demarcada a figura de chefes e subordinados. Esta 

constatação vai ao encontro do que Hofested(2010) concluiu no seu estudo, sobre esta 
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dimensão, chegando mesmo a afirmar que «em Cabo Verde há uma cultura de distância 

hierárquica considerado elevada». Apesar desse distanciamento, a nova Equipa Gestão e 

Administração Hospitalar tem-se esforçado por apostar numa liderança participada e 

benevolente, marcada pelas frequentes reuniões e discussões coletivas dos problemas que 

afetam a organização. As opiniões e sugestões dos profissionais são tidas em consideração no 

processo de tomada de decisão. E esta atitude da Equipa de Gestão e Administração 

Hospitalar tem agradado os profissionais a ponto de estes chegaram a afirmar, nas entrevistas, 

que as relações entre a chefia e os funcionais são boas. Os entrevistados corroboram a ideia de 

que um bom líder é aquele que se aproxima dos seus subordinados, de outro modo não 

conquista a confiança e o diálogo dos seus colaboradores, mas sim o afastamento induzido 

pelo medo e pelo desprezo.  

Hofestede et al. (2010) afirma que, em relação a Cabo Verde, o chefe ideal é um autocrata 

benevolente. Esta característica associada a um elevado senso de dever aponta para um tipo de 

gestão paternalista (Rego & Cunha 2004; Gomes 2012). Tipo de gestão esta que vai ao 

encontro das conclusões de estudos sobre a Gestão em África de D'Iribarne (1990)
12

,bem 

como no estudo recente de Gomes (2012) sobre Gestão em Moçambique. 

Qualidade de Cooperação: Esta categoria de análise também apresenta resultados elevados, 

mas os resultados quantitativos diferem dos resultados qualitativos. Resultado quantitativo 

apresenta um elevado nível de cooperação (própria de cultura coletivista) e que, por 

conseguinte, poderá estar relacionada com a necessidade permanente de interação e trabalho 

de equipa. Resultado contrário constata-se na inferência análise qualitativa direcionada à 

equipa da direção hospitalare que se traduz por uma cultura individualista, onde a 

responsabilidade é orientada pela realização pessoal, ou seja, o mérito e reconhecimento 

pessoal (Hofested, 2001).Como pode ser constatada na fala dos entrevistados, é notório que 

existe um clima de concorrência, salvaguardando a distância necessária ao nível das chefias. 

Pela defesa que estes profissionais demostram do setor/unidade/ departamento onde trabalham 

em concreto e pelo orgulho no reconhecimento pessoal, e não o hospital no seu todo. Deve 

frisar-se que na discussão deste resultado estiveram vários fatores que devem ser tidos em 

consideração, por exemplo as amostras dos dados quantitativos (50) foram aplicadas a chefias 

e funcionários não são proporcionais a amostras qualitativas (14) que foram aplicadas às 

                                                           
12

 D´I ribarnne, P.( 1990).Face à l´impossibledécentralisation dês entreprises africanes. RevueFrançais de 

Gestion. 
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chefias da direção. As pequenas diferenças encontradas nos resultados qualitativos e 

quantitativos em relação a algumas categorias podem estar relacionadas com o tipo de 

instrumento de recolha de dados, já que é muito mais fácil as pessoas darem uma imagem do 

que acham que deveria ser (valores) em face de um questionário anónimo, do que cara a cara 

com a investigadora, em que mais facilmente as pessoas acabam por admitir o que é 

(práticas). 

Perceção de Controlo: É mais uma das categorias em que ambos os resultados (quantitativo 

e qualitativo) apontam para um nível elevado, embora mais significativa nos resultados 

quantitativos, pois esta engloba subordinados que, como é evidente, sentem mais o controlo 

do que os chefes – próprio das sociedades com cultura normativa muito elevada (Hofested, 

2010).Tratando-se de uma organização com tutela do Estado, as normas e regras são bem 

demarcadas e, por conseguinte, existe um monitoramento das tarefas de rotina e controlos 

externos (Estado) a que a própria organização está submetida pelo organismo governamental 

que tutela a área de saúde: Ministério de Saúde. Os mecanismos existentes para 

operacionalização desta prática nomeadamente figura de responsáveis dos serviços, avaliação, 

supervisão, monitorização, auditorias, bem como outros que vão sendo criados para a sua 

efetiva operacionalização estão a ser introduzidos paulatinamente. De um modo geral, é 

notável na fala dos entrevistados que existe um feedback positivo destas práticas de controlo. 

Entendem que esse controlo é primordial quando exercido sobre o indivíduo no desempenho 

das suas funções, o que permite melhorar as suas funções e nível de desempenho, bem como 

alcançar os resultados almejados pela organização. 

Regulação: É notável o elevado nível de regulação. Os resultados tanto quantitativo como 

qualitativo apontam para uma cultura de normas, regras e condutas muito vincada na 

organização, corroborando deste modo com a teoria defendida por Hofestted (2010) que 

considera Cabo Verde como uma sociedade de cultura normativa. Assim como se pode 

confirmar na fala dos entrevistados, nesta organização hospitalar, as regras são sinónimo de 

uma cultura de trabalho organizada, pautada pela regra no alcance dos objetivos 

organizacionais. Os entrevistados tem a perceção universal das normas e defendem que elas 

existem para serem cumpridas. Ou seja, não vêem as normas como fator de obstáculo, pelo 

contrário, aceitam-nas, cumprem-nas sem questioná-las. E isto revela o desconhecimento das 

mesmas segundo entrevistada E:4. Essa elevada regulação é paradoxal, a marca da cultura 

cabo-verdiana é a morabeza (Silva, 2005). 
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Definições de Responsabilidade: Como se pode observar nos resultados, a perceção dos 

profissionais entrevistados e inquiridos revelou que existe uma crescente preocupação da nova 

Gestão Hospitalar em padronizar as responsabilidades de acordo com as funções, com 

crescente introdução de regras, normas e condutas, no sentido de minimizar algumas zonas 

cinzentas ainda existentes. Para tal, foi definida um Plano Estratégico da HAN (2012- 2016) 

com um diagnóstico prévia sobre os pontos fracos e fortes, servindo este de bússola 

orientadora interna. Neste Plano Estratégico, previamente se encontram definidas as linhas 

gerais, alertando não só a responsabilidade dos serviços e dos profissionais, bem como os seus 

direitos e deveres no alcance dos objetivos preconizados. Dados aos novos desafios e às 

exigências do Sistema de Saúde, o hospital (HAN) encontra-se na fase de reestruturação, 

passando pelo mapeamento de todos os serviços existente no hospital, definição de 

competências, definição de alguns documentos importante na gestão, como, por exemplo, está 

em curso a construção de manual das funções. Isto pode ser constatado na fala dos 

entrevistados. Presente-se na fala dos entrevistados e inqueridos a necessidade de apostar no 

planeamento, na formalização das responsabilidade, bem como na normatização das tarefas. 

Tudo isto vem demonstrar que Cabo Verde, pelo menos ao nível da organização em análise, 

apresenta-se como uma cultura de elevado nível de incerteza. Este elevado nível de incerteza 

é confirmada pelo estudo de Hofstede (2010) que, na sua análise comparativa sobre a 

dimensão de nível de incerteza, posicionou Cabo Verde com (40) comparativamente, com 

Portugal (99) e Brasil (76). Na cultura cabo-verdiana existe um foco no plano, não obstante, 

estes planos poderem ser alterados a curto prazo, bem como capacidade de improvisações. 

Consta que esta prática está a ser introduzida no contexto organizacional, ou seja, defendem 

os entrevistados que existe uma cultura de delegação de responsabilidade, mas, devido aos 

parcos recursos, cada vez mais a organização no alcance dos seus objetivos desafia os 

profissionais a uma competência polivalente e a serem autónomos, capazes de “cobrir” onde 

realmente há necessidade. Sendo hospital uma organização complexa, a efetiva autonomia dos 

profissionais requer responsabilidade acrescida. Quanto à autonomia dos profissionais 

depende de setor por setor. A direção, juntamente com os responsáveis dos serviços, define, à 

partida, onde se pode dar autonomia total ou parcial aos funcionários. Esta prática 

consubstancia-se através de mecanismo de avaliação de desempenho, não obstante algumas 

lacunas demostradas na fala dos entrevistados. 

Sanções: Relativamente a esta categoria, tendo em conta a sua operacionalização, permite-nos 

fazer duas leituras, tanto no que se refere as punições, bem como a recompensas. É uma das 
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categorias que,em ambos os casos, os resultados apresentam baixos. Por exemplo, na análise 

qualitativa, a perceção dos entrevistados apontam para um nível muito baixo de sanções 

(punição). Os resultados apresentam-nos uma cultura organizacional pacífica, isto é, com 

poucas ocorrências de conflitos que pode ser resultado de uma liderança benevolente. Pode-se 

observar que o elevado número de normas e regras existentes naquela cultura organizacional 

revela que a organização está munida de instrumentos coercivos perante comportamentos 

desadequados dos profissionais. Os mais conhecidos são o processo disciplinar, corte nos 

salários, suspensão de função e sanção verbal, suspensão de função por um curto período 

entre outros. Mas o que pode retirar da perceção dos profissionais e que corrobora com a 

teoria de Hofstede (2010) sobre a cultura cabo-verdiana é que naquela cultura se assumem 

como cumpridores de normas, o que pode reduzir casos de processos disciplinares. A prática 

de recompensas e benefícios, intrínseco e extrínseco, tem como objetivo encorajar e 

incentivar os profissionais para o bom desempenho (Camara, 2000, Bihlm, 2011). Com base 

nos resultados da perceção dos entrevistados, bem como dos inquiridos, esta prática de gestão 

é vista como algo que tem vindo a ganhar alguma visibilidade dentro da organização tanto 

individual, bem como por setores de serviços, o que tem sido motivador. Segundo os 

entrevistados, para levar a cabo essas práticas a gestão do hospital têm vindo a ser introduzida 

uma cultura de trabalho assente na monitorização e avaliação dos serviços prestados no 

alcance das metas traçadas. A literatura sobre prática de gestão demostra-nos que elas 

(práticas de gestão) estão condicionadas pela cultura (Depuis, 2008, D´ Iribarnne, 2003, 

Hofsted, 2003). Por exemplo, as culturas nacionais com forte distância de poder podem inibir 

as práticas de liderança e suscitar lideranças mais autocráticas. As culturas nacionais mais 

coletivistas, por sua vez, tendem a favorecer os mecanismos de compensação assentes no 

desempenho grupal e não individual, ciente de que os contextos legais, político educacional, 

institucional e socioculturalem que a organização está inserida influenciam as práticas de 

gestão, por exemplo, as práticas que associam a recompensa ao desempenho (Assim, como o 

autores Aycan et al. (1999, 2000); Aycan e Kanungo (2001); Miah e Bird (2007). Os 

entrevistados reconhecem que na administração pública cabo-verdiana de uma forma geral, e 

de modo particular na área de saúde, existem caminhos por trilhar neste campo. Por exemplo: 

o subsídio de férias, 13º mês, e outras regalias que em outros países é algo conquistado e 

adquirido, em Cabo Verde, está longe de ser alcançado. 
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5.CONCLUSÃO 

Esta Dissertação teve como principal objetivo: identificar práticas de gestão no contexto 

Hospitalar de Agostinho Neto, utilizando o modelo de pesquisa proposto por Souza(2009), 

alicerçado nas Categorias de análise de D’Iribarne (1993).O emprego desse modelo permitiu 

identificar as práticas de gestão na HAN, bem como relacioná-las às tendências culturais 

cabo-verdianas. 

Com base nos resultados e na discussão destes, concretizados no capítulo IV, concluiremos 

agora com um sumário da investigação, consolidando o necessário contributo teórico e 

empírico deste estudo, que poderá ter importância para a prática da organização em estudo. 

Com os resultados empíricos, obtidos através de uma amostra no total de 64 participantes 

nesta investigação, e sem a pretensão de generalização, mas considerando a nossa pergunta de 

partida e a luz da literatura sobre a cultura e práticas de gestão, constatamos que: embora a 

organização em estudo (HAN) seja antiga, mas a equipa da gestão e administração muito 

jovem (desde 2011), sendo a maioria dos quadros/profissionais novos com uma faixa etária 

muito jovem. A nova direção hospital Agostinho Neto, assente no plano do governo, adotou o 

Modelo de Gestão orientado para os resultados e para a qualidade de prestação de cuidados de 

saúde e definição de estratégias de desenvolvimento do HAN. Confrontado com os novos 

desafios e as exigências reforma do sistema de saúde, o hospital encontra-se na fase de 

reestruturação com introdução de novas práticas (práticas a semelhança das que são praticadas 

no mundo ocidental), que ainda não estão consolidadas. Sendo a sociedade cabo-verdiana 

aberto ao mundo, há um maior grau de aceitação de novas ideias, produtos inovadores e uma 

vontade de experimentar algo novo ou diferente, mormente no que se refere à tecnologia, 

práticas de negócios, entre outros (Hofsted, 2010). Face a esse contexto e perante aquilo que é 

objetivo central desta investigação e tendo presente a cultura de Cultura de Cabo Verde fruto 

de uma miscigenação com raízes de África e Europa, concluímos que: no contexto cultural da 

organização em estudo, percecionam a categoria de Senso de Dever como compromisso, 

envolvimento e dedicação, lealdade dos funcionários em relação à organização; quanto à 

Perceção de Controlo, tanto a nível individual como organizacional, revela a perceção dos 

enqueridos e entrevistados que esta prática é inerente ao próprio funcionamento da 

organização, na maioria aceitam-nas passivamente;quanto à Regulação, apesar de o HAN ter 

a sua autonomia administrativa e financeira, na Lei n.º 62/III/89 afirma-se que compete ao 

Estado assegurar a existência e regular funcionamento de um Serviço Público de Saúde. 

Assim sendo, é uma organização com elevado nível de regulação tanto interno, ao nível das 
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tarefas políticas e praticas internas, bem como ao nível externo, por parte de MS;ao nível da 

Definição de Responsabilidade, se pode constatar que apesar das lacunas existentes nas 

práticas de Recursos Humanos no Sistema de Saúde em Cabo Verde, tem havido o esforça 

enorme com vista a superação das mesmas com a elaboração, por exemplo de Manual de 

Discrição das Funções, Mapeamento dos Serviços Hospitalar, entre outros. Os entrevistados e 

inquiridos consideram estas práticas como determinantes para o bom funcionamento da 

organização e desempenho das tarefas que lhes são atribuídas, visto que se estabelece com 

clareza as fronteiras e delimita o campo de atuação e de responsabilização das deferentes 

categorias profissionais. Analisando a categoria de Sanções, as situações de conflito é algo 

inerente às relações humanas.A baixa pontuação desta prática transmitem uma clara 

consciência dos profissionais das consequências nefasta da aplicação desta prática nas suas 

vidas e, consequentemente, no desempenho da organização. A prática de recompensas e 

benefícios individuais e organizacionais, com a nova gestão hospital, tem ganhado um 

carácter inovador, no entanto precisam de ser consolidadas, o que não depende só da vontade 

interna da organização, mas sim são conquistas que tem que ser feitas no sentido de estarem 

formalizados, como um direito e não como uma prática que acontece ocasionalmente; 

Relativamente às Relações Hierárquicas, de uma forma geral, é boa, salvaguardando sempre 

uma distância que consideram necessária. Preferem um líder benevolente, dado que as 

relações sociais (e profissionais) na cultura de Cabo Verde, bem como outros países que 

apresentam uma alta pontuação na dimensão de indulgência, (Hofsted et al, 2010) apresentam 

uma vontade de cumprir os seus impulsos e desejos. Os cabo-verdianos são denominados 

como um povo que possuem uma atitude positiva e tem uma tendência para o otimismo; 

Quanto à Categoria de Cooperação, em comparação com as outras categorias, constata-se: 

manifestação cultural individualista, por parte da direção e uma cultura mais coletivistas por 

parte dos enqueridos. Não obstante esta dualidade, o facto é que existe sentido do 

cooperativismo quando as ações têm em vista o objetivo último da organização. 

Face ao exposto cabe aqui mostrar o contributo teórico e prático deste estudo. Este estudo na 

sua vertente teórica contribui para enriquecer a literatura, cobrindo deste modo alguma lacuna 

existente nesta matéria pela sua originalidade - a Validação da Escala da Medição Cultural em 

Cabo Verde, sendo que é a primeira vez que se vão obter dados empíricos sobre a cultura em 

Cabo Verde, utilizando este método de estudo. Ainda, a sua relevância prende-se pelo valioso 

contributo para os académicos, enriquecendo a literatura sobre a gestão no contexto da 

lusofonia, em específico a realidade cultural Cabo-verdiana. Na sua vertente prática, os 



 

80 
Benvida M. F. Veiga 

resultados deste estudo trouxeram valor acrescentado para o Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) de Cabo Verde, e também para os gestores e profissionais, para quem a compreensão 

das manifestações culturais de gestão, os valores, as crenças e os pressupostos que, traduzidos 

em comportamentos e ações, poderão contribuir para a excelência dos serviços por HAN 

prestados aos seus clientes, bem como servirá de base para a melhoria da qualidade na tomada 

de decisão e na implementação de políticas/práticas de gestão. 

5.1 Limitações do estudo 

Escassa literatura sobre esta temática no contexto cultural cabo-verdiana; considera-se o fator 

tempo como uma das limitações porque o tempo da entrega desta tese é de sete meses. Por 

causa da metodologia adotada requeria mais tempo; a dificuldade de um sistema eletrónico, 

bem como o défice de rede da internet eficaz, o que criou alguns constrangimentos no 

preenchimento de questionário, por via eletrónica na plataforma Google, o que acabou por ser 

ultrapassado recorrendo a recolha de dados no ficheiro Word e depois relançado; a extensão 

do questionário, bem como a demora no seu preenchimento; limita-se apenas aos dois setores 

do hospital: Maternidade e Pediatria, o que não permite ter uma visão das práticas do hospital 

no seu todo. O desequilíbrio da amostra, que na amostra quantitativa é constituída por 50 

inqueridos (chefias e funcionários) e na amostra qualitativa é constituído por (14) apenas 

chefias. 

5.2 Estudos Futuros 

A riqueza da investigação está no contributo que teórico e prático e que contribui para o 

conhecimento dos profissionais, sobretudo à comunidade científica, com formulação de novas 

teorias.  

Sugerem-se algumas ao serviço organização hospitalar de Cabo Verde que, dada a relevância 

que os resultados deste estudo traz tanto a teoria como a prática, e tendo em conta que Cabo 

Verde é um arquipélago, com as suas particularidades/especificidades culturais, sugere-se 

(futuro próximo) um estudo comparativo entre os dois grandes hospitais centrais em Cabo 

Verde (Hospital Agostinho Neto e Batista de Sousa, seguindo o mesmo modelo de estudo e 

metodologia adotada, alargado a todos os setores da organização. Sendo um estudo que se 

enquadrou num projeto mais amplo, sugere-se que fosse efetuada uma análise comparativa 

(Brasil, Portugal e Cabo Verde) e procurar com base nos resultados alcançados encontrar as 

práticas comuns no contexto Hospitalar. 
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Esperemos que este estudo tenha contribuído para enriquecer a literatura, em específicoa 

literatura Cabo-verdiana no domínio de influência de cultura na prática de gestão hospitalar. 
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