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«O nosso campeonato 
está cada vez mais 
equilibrado entre os três 
grandes clubes, onde os 
fatores diferenciadores 
residem na visão, na es-
tratégia e no carisma dos 
seus líderes. Jorge Nuno 
Pinto da Costa, o dirigente 
que ganhou mais títulos e 
taças na Europa ao longo 
de 32 anos, aposta numa 
estrutura de direção 
sólida e numa forte men-
sagem para os jogadores. 
Luís Filipe Vieira tornou o 
clube na instituição com o 
maior número de sócios, 
apostando em produtos 
do clube e presenças no 
estádio. Já Bruno de Car-
valho aposta forte na for-
mação das camadas mais 
jovens e na obtenção de 
dividendos através da 
academia. Os três líderes 
dão extrema importância 
à forma assertiva de co-
municação entre direção, 
equipa técnica e joga-
dores, pois só o trabalho 
em equipa poderá levar 
a serem os melhores e às 
vitórias no campeonato.»

Jorge Miguel Queiroz
Consultor, Formador e Coach

«São personalidades bem 
distintas, como distintos 
são os três clubes. É difícil 
compará-los, mais fácil 
é apontar as diferenças; 
Jorge Nuno Pinto da Costa, 
cuja imagem é indissoci-
ável do Futebol Clube do 
Porto há mais de três déca-
das, líder nato cujo poder 
as polémicas nunca aba-
naram. Luís Filipe Vieira, o 
presidente do Sport Lisboa 
e Benfica, com mais tempo 
de mandato e cujos vincos 
de personalidade, de 
tónica mais populista, são 
aplanados pela racionali-
dade de Domingos Soares 
de Oliveira. E finalmente 
Bruno de Carvalho, mais 
jovem, ainda com provas 
a dar, mas que tem vindo 
a percorrer um caminho 
de consolidação apoiado 
pelo melhor desempenho 
desportivo do Sporting 
Clube de Portugal. Ao 
primeiro compete agora 
preparar a sucessão; ao 
segundo garantir a eficácia 
da gestão; e ao terceiro 
assegurar a afirmação. 
Cada um enfrentará o seu 
desafio de acordo com as 
características próprias.»

João Villalobos
Senior Manager

Cunha Vaz & Associados

«A liderança do FCP mos-
tra estar ancorada numa 
excelente equipa de traba-
lho. Centrada no seu líder, 
imperam os interesses do 
clube e existe disciplina. 
A política de venda e 
compra de jogadores é 
eficaz, com o clube a rea-
lizar lucros, a capitalizar 
os sucessos e a recuperar 
bem depois de vender 
quase toda a equipa. No 
oposto temos o SLB; uma 
liderança em boicote, com 
indisciplina. Os interesses 
do clube preteridos, uma 
política de compra e ven-
da de jogadores pouco 
objetiva. Denota dificul-
dades em focar-se nos 
resultados e em atingir os 
objetivos. Parte o coração 
dos adeptos. O SCP tem 
uma liderança recente, 
ainda pouco consolidada. 
Aparenta contudo estar a 
conseguir manter alguma 
disciplina no clube, a con-
centrar esforços no sen-
tido de focar os variados 
intervenientes nos resulta-
dos a atingir e a aprender 
com os erros.»

Margarida Agra
Responsável de Formação
Intelac Recursos Humanos

Como compara os líderes dos três principais clubes 
do futebol português?
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«Sucesso» foi a palavra usada por André Coroa, 
administrador da D’Accord, para descrever a pri-
meira sessão da iniciativa «360º Trabalho Tempo-
rário». O evento decorreu no passado dia 15 nas 
instalações da Associação Empresarial do Baixo 
Ave (AEBA), na Trofa, com cerca de centena e meia 
de participantes que responderam ao desafio 
lançado por esta empresa portuguesa especiali-
zada em gestão de recursos humanos.
Segundo um comunicado da organização, «os 
objetivos da ação foram cumpridos; além de uma 
análise profunda a este tipo de empregabilidade, 
foram desmistificadas algumas ideias sobre o tra-
balho temporário», sendo que «oportunidades 
de emprego disponíveis e informações sobre o 
trabalho no estrangeiro foram também tema de 
conversa».
Durante a apresentação, André Coroa lembrou 
que «este tipo de contratação nada tem a ver com 
precariedade», salientando que «é preciso enca-
rar o trabalho temporário como uma oportunida-
de». Destacou ainda «a importância do cumpri-
mento da legislação para o bom funcionamento 
do mercado de trabalho».
Para o final da sessão ficou guardado um dos 
momentos mais esperados da tarde, a realiza-
ção de um ‘speed recruitment’ que permitiu aos 
20 participantes selecionados a apresentação à 
D’Accord. Perante o que considera ser «um su-
cesso» e «a forte participação do público», André 
Coroa prometeu a realização de novas ações em 
diversas cidades da região norte. 
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Múltiplos OlharesTrabalho Temporário

Uma iniciativa
de sucesso 

O
O ‘workshop’ «Liderança Especial – o exemplo de sucesso 
de Mourinho», de Vítor Poeiras, vai ter novas edições já 
durante este mês de fevereiro, a primeira a 12 e 13, em Lis-
boa (Hotel Iris Saldanha, horário pós-laboral) e a segunda 
a 14, no Porto (hotel Iris, horário laboral). Trata-se de uma 
organização feita em parceria com a MJP Consultoria, sen-
do os destinatários gerentes, empresários, diretores, coor-
denadores de equipas e profissionais de outros cargos de 
chefias, assim como responsáveis de projetos, empreende-
dores e potenciais novos líderes.
Segundo Vítor Poeiras, «o caso de sucesso de José Mouri-
nho no mundo do futebol deve constituir uma fonte de ins-
piração para todos aqueles que gerem pessoas, equipas 
e projetos, e para a liderança das organizações em geral». 

Mais: «Para conseguir motivar pesso-
as e equipas de forma eficaz, o líder 
emocionalmente inteligente é aquele 
que consegue fazer uma gestão emo-
cional positiva – a sua e a dos seus 
colaboradores.»
O ‘workshop’ tem como objetivos 
gerais desenvolver as competências 
emocionais na liderança e sensibili-
zar para a importância estratégica da 
inteligência emocional, da motivação 
e do ‘feedback’ construtivo para uma 
liderança eficaz de pessoas e equi-
pas, tendo por base o caso de sucesso 

Formação

Novos workshops sobre a liderança de Mourinho
Texto: AMV

de José Mourinho. Quanto ao programa, tem os seguintes 
tópicos: ser um verdadeiro líder-‘coach’ ou ser apenas um 
chefe/ gestor?; orientação do líder para as tarefas e para 
o relacionamento interpessoal; a liderança emocional de 
Mourinho na gestão de equipas (o «dom do ganso»); estra-
tégias para manter uma equipa unida e altamente motiva-
da; e como dar ‘feedback’ construtivo aos colaboradores?
A formação é centrada nos participantes, com recurso a 
exercícios de autodiagnóstico de competências, ‘brainstor-
mings’, estudos de caso, simulações e trabalhos de grupo, 
complementando a exposição teórico-prática dos conteú-
dos fundamentais.
Vítor Poeiras, sociólogo, tem cerca de duas décadas de 
atividade no mercado da formação profissional como 
consultor, coordenador pedagógico e formador nas áreas 
comportamentais e na área da formação pedagógica inicial 
de formadores. É especialista em ‘soft skills’, com destaque 
para as temáticas de comunicação, atendimento, gestão 
de conflitos, trabalho em equipa, liderança e gestão de 
equipas. Ultimamente tem desenvolvido em Portugal este 
‘workshop’ da sua autoria, ligado ao exemplo do treinador 
de futebol José Mourinho. Em cerca de dois anos (desde 
fevereiro de 2012) já dinamizou 31 edições, nas áreas da 
Grande Lisboa, do Alentejo e do Algarve, no formato inte-
rempresas (fundamentalmente) mas também no formato 
intraempresas. Participaram 239 pessoas. 

Nota: mais informações sobre o ‘workshop’: Vitor Poeiras (tlm. 967 075 547;
‘e-mail’ vitor.poeiras@gmail.com).©
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