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Objetivo – analisar a relação treinador-atleta no atletismo, com base no Modelo da Eficácia da Liderança (Gomes, 2017) 

Este trabalho foi realizado no Centro de Investigação em Psicologia (PSI/01662), Escola de Psicologia, Universidade do Minho, e suportado financeiramente pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia e pelo Ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (UID/PSI/01662/2019), através de fundos nacionais (PIDDAC). 

FINANCIAMENTO 

Hipótese da congruência 
A eficácia da liderança é maior quando o/a líder estabelece uma congruência entre os ciclos conceptual e prático de liderança, baseando a definição destes ciclos no perfil ótimo de 

liderança (maior liderança transformacional relativamente à liderança transacional e à tomada de decisão) e considerando os fatores antecedentes da liderança (características 
pessoais do líder, dos membros da equipa e da situação onde é exercida a liderança). 

Princípios de liderança Exemplo de um discurso de um treinador 
1. 

Vocação pessoal Tenho uma enorme paixão pela liderança de equipas! Não há nada de mais importante para mim do que ser o vosso treinador esta época! 

2. 
Missão desafiadora 

Esta época podemos lutar pelo título de campeão nacional. Para isto ser possível, é fundamental o esforço, espírito de sacrifício e comprometimento 
máximo com o treino e a competição! 

3. 
Especificidade 

O nosso rendimento será avaliado em todas as provas. Competição a competição, saberemos o quanto nos estamos a aproximar do nosso rendimento 
ótimo. 

4. 
Realismo 

Temos excelentes atletas, temos uma equipa, estamos num clube com boas condições. Por isso, temos capacidade para levar mais além o nosso 
rendimento! 

5. 
Mensurabilidade 

Vamos conseguir melhorar o rendimento global da equipa em 20 a 30% no final da época desportiva. Isso tornará mais provável o nosso objetivo de sermos 
campeões nacionais! 

6. 
Potencialidades individuais 

Todos terão objetivos individuais em função das vossas características. Mas a todos peço o mesmo: máximo empenho para ultrapassar os limites pessoais 
e assim atingirmos o objetivo final! 

7. 
Comprometimento 

Ouvir-vos-ei sobre os objetivos traçados e tentaremos ajustar o que for necessário. O que importa é que cada um de vocês sinta que pode contribuir para 
alcançarmos a nossa missão! 

8. 
Desejo de sucesso Sei perfeitamente do que são capazes! Sei perfeitamente que, com o vosso esforço, atingiremos o nosso objetivo final! 

9. 
Apoio Obviamente, ao longo desta época teremos problemas, mas quero que saibam que podem contar comigo para ultrapassar as dificuldades encontradas. 

10. 
Eticamente aceitável 

No desporto de alta competição interessa ganhar, mas acima de tudo importa que, no final da época, todos vocês sintam que são melhores atletas e 
pessoas! 


