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Abstract 

O bem-estar é um tema hoje incontornável no seio da Psicologia das Organizações, da 

Psicologia Positiva e da Psicologia do Turismo. Propomo-nos realizar um breve 

enquadramento teórico baseado na revisão de literatura, analisando os conceitos e 

perspectivas de bem-estar, com ênfase para o bem-estar psicológico. No domínio 

individual o bem-estar (subjectivo) refere-se à avaliação pela positiva que as pessoas 

fazem da sua própria vida (Diener & Diener, 1995; Simões, Ferreira, Lima, Pinheiro, 

Vieira, Matos & Oliveira, 2000). Na perspectiva organizacional a investigação tem 

atribuído relevo ao conceito de bem-estar no trabalho – com ênfase para a motivação 

e satisfação no contexto organizacional (Mohman, Ledford, Lawler e Mohrman, 1986).  

Na actual discussão sobre bem-estar, duas grandes perspectivas teóricas podem ser 

distinguidas (Keyes & Waterman, 1993, Waterman, 2003; Ryan & Deci, 2001). A 

primeira delas denominada de “hedónica” ou de “bem-estar emocional” o bem-estar é 

encarado como um estado efectivamente agradável (prazer e dor, perspectiva que se 

aproxima à de Diener, 1984). Na segunda tradição denominada de “eudaimónica” ou 

de “bem-estar psicológico” perspectiva-se que o bem-estar não pode - nem deve – ser 

reduzido ao prazer e que inclui viver de acordo com um determinado eu interior. 

Dados os benefícios que se retiram de níveis elevados de bem-estar psicológico surge a 

questão de se saber quais os factores que influenciam os níveis de bem-estar 

psicológico. A investigação sugere que nos três principais domínios da vida (trabalho, 

relações interpessoais e saúde) indivíduos com um elevado bem-estar psicológico têm 

melhores resultados (Lyubomirsky et al, 2005). Colaboradores com elevados níveis de 

bem-estar psicológico têm melhor desempenho no trabalho que aqueles com níveis 

baixos (Wright e Cropanzano, 2000).  

A investigação em curso que está na base deste artigo pretende explicar a liderança 

promotora de bem-estar, mostrar o que diferencia os líderes promotores de bem-estar 

dos não promotores e explicar o bem-estar na hotelaria de cinco estrelas através da 

acção dos seus líderes. Trata-se de uma investigação nova ao nível da hotelaria de 

cinco estrelas, contribuindo para o desenvolvimento de modelos que propiciem uma 

melhor liderança e um melhor bem-estar dos colaboradores. Na prossecução deste 

objectivo implementou-se uma metodologia qualitativa, o método das grades de Kelly, 

permitindo a construção do questionário - Escala de Liderança Promotora de Bem-

Estar (ELPB) - utilizado nesta investigação.  
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Em Maio de 2010, foi realizado um estudo piloto em dois hotéis de cinco estrelas no 

Algarve onde foi testada a metodologia e aplicada a Escala ELPB em contexto real com 

a realização de entrevistas a trabalhadores e chefias. Foi obtido um conjunto de 102 

constructos, tendo sido retidos 24 constructos bipolares que constituíram a Escala 

ELPB e extraídas duas dimensões que diferenciam as percepções dos colaboradores 

face aos líderes.  

De Março a Junho de 2011 foram administrados os questionários à dimensão da 

amostra, obtida por mostragem probabilística pelo método de sondagem em duas 

etapas.  

De Outubro a Dezembro de 2011 foram realizadas as entrevistas semi-directivas às 

chefias promotoras e não promotoras de bem-estar que foram indicadas pelos 

colaboradores da amostra aquando da administração dos questionários.  
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