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RESUMO 
 

O presente estudo de caso insere-se na temática sobre a liderança, tendo como objetivo 

conhecer e analisar o perfil do Prof.º Dr. António Borges1  
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1 http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Borges  
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AS COMPETÊNCIAS 

 

O Desenvolvimento de Competências  

A competência pode ser descrita como uma capacidade, conhecimento, habilidade ou 

característica associada a um determinado desempenho organizacional. 

Numa época em que a insatisfação social é uma realidade dominante que abrange a 

generalidade das organizações, exalta-se o papel e a visão dos líderes, aos quais se exige, mais 

eficácia, estímulo, inspiração, orientação, motivação e uma liderança eficaz, entendida como 

fator de sucesso de equipas e organizações. 

Assim, o vasto curriculum académico e profissional de António Borges, e o 

desempenho/empenho nas empresas onde já passou, demonstram características de um indivíduo 

detentor de enumeras competências e conhecimentos.  

Foi através do reconhecimento destas competências e conhecimentos, por parte do 

primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que levou à sua escolha, para liderar a equipa de 

acompanhamento dos processos de privatização, renegociações das parcerias público-privadas e 

a reestruturação do sector empresarial do Estado. 

 

As Competências Interpessoais 

António Borges revela possuir competências interpessoais, porque compreende as atitudes e 

os sentimentos das outras pessoas. Incorpora os conhecimentos acerca do comportamento 

humano e os processos do grupo onde está inserido, no entanto, apesar de ser o consultor do 

primeiro-ministro, tem revelado particular habilidade para provocar alguma polémica acerca de 

certos dossiês importantes para o Governo. 

 

As Competências de Liderança 

Sendo a liderança “o esforço para influenciar os comportamentos dos outros, levando-os a 

aderir aos objetivos de uma organização, movimento ou grupo” (ROSA, L., 1994, p. 252), 

António Borges revela possuir visão; motiva as pessoas que estão à sua volta; fornece o feedback 

dos seus projetos; utiliza o seu talento e o dos outros para atingir os objetivos propostos; possui 

capacidades organizacionais;  toma decisões e gere determinados conflitos. 
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Deste modo, reconhece as suas mais-valias, sabe o que quer, e o que pretendem dele, de 

forma a conseguir atingir os objectivos, de forma cooperada e integrada. 

 

O Perfil de Líder 

António Borges não é uma figura consensual em todos os quadrantes da nossa sociedade, 

contudo, reúne características que o poderão tornar um líder de topo. O seu vasto currículo e 

experiência, na área da economia, torna-o um dos portugueses mais galardoados a nível mundial. 

A sua liderança enquadra-se no tipo transformacional, revelando ousadia e coragem ao 

assumir papéis de liderança em tempos de crise, mobiliza recursos de poder com vista à 

mudança, ultrapassando o interesse próprio em favor do bem comum, apostando na inovação e 

no risco (JOSEPH, S., 2009). 

António Borges revela forte auto-estima e autoconfiança, capacidade de iniciativa e gosto 

por desafios arrojados, é extremamente inteligente, admirado por muitos e criticado por outros, 

mostra-se fiel aos seus princípios e empenha-se para que as suas ideias prevaleçam, possui a 

capacidade de conciliar a emoção e a razão, usando as emoções para facilitar a razão, e raciocina 

inteligentemente acerca das emoções (REGO, A., 2007), não descurando a parte emocional, luta 

pelos seus ideais até ao fim, sem se influenciar pelas próprias emoções, nem pelas de quem o 

rodeia e tem uma visão que assenta na procura do equilíbrio entre realismo e o risco, capacidades 

e objetivos. 

 

O Líder e o Gestor 

Ao nível do líder e do gestor existem inúmeras diferenças entre ambos os conceitos. O 

gestor molda-se a princípios previamente estipulados; o líder cria, inova, desenvolve e é original; 

o gestor concentra-se nas estruturas; o líder nas pessoas; o líder foca-se no futuro; os gestores no 

presente; os gestores sabem o que devem fazer; os líderes o que é necessário fazer; o líder tem 

como missão gerar motivação e orgulho para que todos se empenhem nas suas tarefas, demonstra 

autoconfiança e não tem medo de apostar em pessoas criativas e com grandes capacidades, 

porque sabe que o sucesso advém com a soma das partes; o líder é mais emocional e o gestor 

mais racional, contudo, um não anula o outro, complementam-se. Ser líder é uma opção, gestor, 

uma profissão (REGO, A., 2007). 

KOTTER (1992., a) considera que ”ninguém pode ser bom, simultaneamente, a liderar e a 

gerir”, mas António Borges consegue-o, de forma exemplar, concilia as qualidades de gestor, 

com as de líder, tornando-se um estratega visionário; tem uma conduta inquestionável, confiável 

e consistente, sendo encarado pelos seguidores como exemplo de credibilidade, que todos 

devem/querem. 
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A Liderança e o Poder  

A liderança é a forma ou o estilo de exercício do poder (ROSA, L., 1994), no entanto, os 

líderes não são perfeitos, são humanos e por isso não existe uma liderança ideal. 

O desafio coloca-se na capacidade de adotar o estilo de liderança que melhor se adapte a 

cada contexto. 

António Borges, sempre se mostrou irredutível na defesa dos seus princípios e com total 

desapego aos cargos de poder, convive com a pressão à sua volta e com a não-aceitação das suas 

ideias, mantendo-se firme e orientado para os resultados. 

 

Liderança Informal 

A grande diferença entre um líder formal e um líder informal, prende-se com a 

(in)existência de um cargo ou nomeação.  

Apesar dos liderados/seguidores estarem conscientes de que devem seguir as orientações do 

líder formal, nem sempre, ele tem a habilidade de os conduzir eficazmente. Neste contexto, 

emergem os líderes informais que são pessoas comuns, com um extraordinário brilho pessoal, 

fruto de traços de inteligência, de comportamentos éticos, com domínio técnico e conceptual, e 

com ótimo relacionamento interpessoal. Impõem-se com naturalidade e conquistam o respeito e 

admiração por serem autênticos. Deste modo, António Borges assim pode ser considerado. 

Apesar de não possuir uma liderança formal, o reconhecimento da sua competência, 

inteligência, consistência, visão, autenticidade, audácia, poder de persuasão e êxito, dão-lhe o 

“dom” de influenciar e motivar os outros. 

 

Eminência Parda 

O termo de Eminência Parda significa a “pessoa que, atuando nos bastidores, exerce 

secretamente o poder. Designa aquele que permanece na sombra, sem aparecer em demasia, mas 

que através de maquinações e conchavos consegue força suficiente para influenciar de forma 

direta as decisões dos que estão legitimados no poder” (SOARES, A., 2010). 

Em política, atribui-se este termo quando determinado sujeito que, não sendo o governante 

supremo, é o verdadeiro poderoso - o líder tem notoriedade e, bem ou mal, é conhecido de todos. 
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Um exemplo contemporâneo português é a “figura” em análise, um economista e gestor de 

sucesso que, pelas competências que lhe reconhecem, foi escolhido pelo Primeiro-Ministro para 

liderar alguns dossiês importantes. 

CEITIL (2008) considera que “o carácter de uma pessoa, a sua integridade pessoal e o agir 

por princípios e valores são componentes importantes e fundamentais para que alguém 

responsável possa exercer uma liderança com firmeza”. Para além de caráter e integridade, 

António Borges tem a capacidade especial de inspirar fascínio e lealdade. É sensível aos 

problemas dos outros, tem sentido de justiça e uma perspetiva social vastamente reconhecida. 

Para si, não é importante o cargo nem a visibilidade, importante é poder influenciar o líder dos 

líderes, o nosso Primeiro-ministro. 

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente procura-se equacionar os problemas da liderança em função de variáveis múltiplas 

que definem as sociedades complexas (ROSA, L., 1994). 

Na maioria das investigações sobre a temática da liderança, persiste a presença de uma 

dúvida, ou seja, sobre o conflito entre os conceitos de liderança e gestão.  

Saber quando saímos do campo de liderança e entramos no campo da gestão, e vice-versa, 

tem sido quase sempre um dos pontos de partida para o estudo e investigação sobre 

comportamento de liderança e gestão nas organizações. 

Neste caso em concreto, António Borges, para além de ser um líder, é também um gestor, 

interessa-se pelo futuro e pelo presente, tem visão de longo e curto prazo; confia na sua intuição; 

possui um locus de controlo interno (acredita que pode mudar o destino do país, através da sua 

proatividade e iniciativa);possui orientação para o êxito e para o serviço, expondo a sua 

competência e autoridade. 

Importa salientar, que um país moldado pela turbulência e crise necessita verdadeiramente 

de líderes com originalidade, inspiração, emocionalidade, racionalidade, eficiência, capacidade 

para assumir responsabilidade; coragem, ousadia, maturidade emocional, consistência e 

autoridade. 

Salienta-se que este estudo de caso foi realizado antes da sua morte em 25 de Agosto de 

2013. 
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