
Universidade do Minho
Escola de Psicologia



Universidade do Minho

Dissertação de Mestrado

Escola de Psicologia





ii 
 

Índice 

 

Resumo.............................................................................................................................................. iv 

Abstract............................................................................................................................................... v 

Introdução .......................................................................................................................................... 6 

Método ............................................................................................................................................. 12 

Participantes ................................................................................................................................ 12 

Instrumentos ................................................................................................................................ 12 

Programa de Intervenção .............................................................................................................. 13 

Modelo Teórico Subjacente ao Programa de Intervenção ............................................................... 14 

Procedimento ............................................................................................................................... 15 

Análise de Dados .......................................................................................................................... 16 

Resultados ....................................................................................................................................... 17 

Discussão e Conclusão ..................................................................................................................... 19 

Referências Bibliográficas ................................................................................................................. 23 

 

Índice de Quadros 

 

Quadro 1. Fases do Processo de Consulta Psicológica Vocacional de Taveira (2001)……………….….…15 

Quadro 2. Adaptabilidade de Carreira: Resultados dos Testes t para Amostras Independentes no Pré e 

Pós Testes ………………………………………………………………………………………………………………………17 

Quadro 3. Adaptabilidade de Carreira: Resultados Relativos ao Teste t para Amostras Emparelhadas – 

Grupo de Intervenção…………………………………………………………………………………………………………18 

Quadro 4. Adaptabilidade de Carreira: Resultados Relativos ao Teste t para Amostras Emparelhadas – 

Grupo de Comparação……………………………………………………………………………………………………….19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

iii 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar quero agradecer à Doutora Maria do Céu Taveira, por todo o apoio, 

orientação e ajuda prestados ao longo deste trabalho. Admiro a sua forma de trabalhar e coordenar 

uma equipa de investigação de forma tão profissional e ao mesmo tempo tão humana e correta para 

com todos.  

Agradeço também à Doutora Cátia Marques pela disponibilidade e dedicação em ajudar, foi 

claramente muito importante ao longo da realização desta dissertação.  

Agradeço à Salomé, minha colega de quarto e amiga, por toda a amizade, companheirismo e 

apoio prestados ao longo deste ano, o qual também foi fundamental durante este ano letivo.  

Agradeço ao José, o meu melhor amigo e namorado, por toda a dedicação, preocupação e 

apoio dado, e por, às vezes acreditar mais em mim do que eu própria.  

Agradeço à Paula, minha amiga, por toda a paciência e apoio cada vez que eu precisava da 

sua ajuda.  

Agradeço aos meus pais por toda a preocupação, apoio e orgulho dado e demonstrado, 

mesmo às vezes não sendo de forma explícita. 

Agradeço a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para que esta dissertação e 

este grande objetivo, durante os cinco anos, se tornasse possível.  

A todos eles, agradeço a paciência, dedicação e a compreensão.  

 

 

 

O meu muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

iv 

Eficácia da Consulta Psicológica Vocacional em Escolas de Vila Nova Famalicão 

Resumo 

A consulta psicológica vocacional em grupo é um dos tipos de intervenção vocacional mais utilizados e 

também das mais eficazes, possibilitando que os clientes partilhem as suas experiências e aprendam 

com os colegas, potencializando o raciocínio, a autodescoberta, a criação de significados e a tomada 

de decisão. Neste estudo, quase-experimental, testou-se a eficácia de um programa naquela 

modalidade, designado “Eu Pertenço ao Meu Futuro!”, na qual participaram um grupo de intervenção 

e um grupo comparativo, tendo sido realizado um pré e um pós-teste, com intervalo de seis semanas. 

Para o efeito, utilizaram-se as medidas de preocupação, controlo, confiança e curiosidade da Escala 

sobre Adaptabilidade. Participaram 438 alunos do 9º ano, de ambos os sexos (57.1% raparigas), com 

idades entre 13 e 17 anos (M=14.37, DP=.73), a frequentarem escolas de Vila Nova de Famalicão. 

Destes, 370 (84.5%) pertencem ao grupo de intervenção e os restantes 68 (15.5%) ao grupo 

comparativo. Os resultados de testes t para amostras independentes e emparelhadas, indicam um 

efeito positivo dos fatores grupo e tempo na adaptabilidade. Este estudo contribuiu para o 

conhecimento sobre o impacto das intervenções de carreira e teve implicações práticas para a 

conceção de serviços de apoio para jovens que enfrentam decisões vocacionais.   

Palavras-chave: carreira, adaptabilidade de carreira, intervenção vocacional, eficácia 
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Efficacy of Career Counseling in Schools of Vila Nova de Famalicão 

Abstract 

Group career counseling is one the most efficacious and widely used modalities of career intervention, 

enabling clients to share their experiences and learn from colleagues, empowering reasoning, self-

discovery, meaning-making, and decision-making. In this quasi-experimental study, we tested a program 

in that modality, entitled "I Belong to My Future!", with one intervention group and one comparative 

group, and with pre-test and post-test assessments, within six weeks. For this purpose, we used the 

measures of concern, control, confidence and curiosity from the Career Adapt-Abilities Scale. 

Participants were 438 9th grade students (57.1% girls), aged 13 to 17 years (M=14.37, SD=.73), 

attending Vila Nova de Famalicão municipality schools. From these, 370 (84.5%) students belong to the 

intervention group and the other 68 (15.5%) to the comparative group. The results of  t  tests for 

independent and paired samples indicate a positive effect of the group and time factors in the career 

adaptability. This study contributes to the knowledge about the impacts of career interventions and has 

practical implications for the design of support services for young people facing career decisions.  

Keywords: career, career adaptability, career intervention, efficacy 
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Eficácia da Consulta Psicológica Vocacional em Escolas de Vila Nova de Famalicão 

A sociedade atual está numa fase de transição, ainda, de uma sociedade pós-industrial para 

uma sociedade da informação e do conhecimento (Moreno, 2008). Como consequência desta 

realidade, ocorreram várias mudanças, sendo uma delas, o facto de as transições de carreira serem 

mais recorrentes e as trajetórias de carreira serem muito menos previsíveis do que há duas décadas 

atrás (Savickas, 2015). Ou seja, as noções de empregador e de emprego para toda a vida de trabalho, 

podem estar a extinguir-se. Atualmente, a carreira tem diferentes trajetórias, sendo definida como a 

sequência ou o conjunto de postos de trabalho ocupados durante a vida de um trabalhador (Brown & 

Lent, 2013).  

Tendo em conta este contexto, pode afirmar-se que os trabalhadores atuais, e especialmente 

aqueles que vão trabalhar no futuro, precisarão ser cada vez mais adaptáveis e resilientes na sua 

abordagem ao trabalho. Algumas qualidades, como a adaptabilidade, resiliência e planeamento, 

podem ser aprendidas ou fortalecidas através de aconselhamento e outras formas de intervenção de 

carreira (Brown & Lent, 2013). Em vista da complexidade do contexto social atual, as teorias da 

psicologia vocacional enfatizam cada vez mais a importância de promover atitudes e estratégias de 

carreira que permitem aos indivíduos responder efetivamente aos desafios do novo mundo do trabalho 

e a transições mais frequentes (Savickas, 2013).  Com efeito, perante esta realidade de uma rápida 

mudança no mundo do trabalho, tomar decisões de carreira torna-se mais necessário e desafiador 

(Whiston & Blustein, 2013). Além disso, o desenvolvimento social e tecnológico deu origem a novas 

profissões e carreiras, aumentando assim o número de possibilidades que os adolescentes e adultos 

enfrentam em momentos de transição. Há aliás, por diversas vezes, uma grande pressão social e 

pessoal sobre o processo de tomada de decisões da carreira, já que os resultados podem influenciar o 

futuro dos indivíduos, de múltiplas formas (Oztemel, 2013, cit. por Jordan, Gessnitzer & Kauffeld, 

2016). Sendo assim, há necessidade de apoiar os jovens nos processos de decisão vocacional, 

apoiando-os nas suas orientações para o mundo do trabalho (Habley, Bloom, & Robins, 2012, cit. por 

Jordan, Gessnitzer & Kauffeld, 2016). De acordo com alguns autores, esse apoio deve começar na 

idade escolar ao longo do ensino básico e secundário e incluir a cooperação entre escolas (Gysbers & 

Henderson, 2001; Briggs, Clark, & Hall, 2012). Além de que, as intervenções de carreira também se 

devem concentrar em favorecer a exploração orientada para o self e não só a exploração do mundo 

académico e do trabalho (Whiston & Blustein, 2013). 

Na sociedade portuguesa, atualmente, os adolescentes têm que fazer as suas primeiras 

escolhas no âmbito da carreira no nono ano de escolaridade, momento em que decidem acerca do tipo 
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de curso e domínio de estudos a prosseguir no ensino secundário (Direção Geral da Educação, 2016). 

Para que essa decisão seja realizada da melhor forma, e uma vez que pode gerar alguma ansiedade, é 

essencial um bom acompanhamento dos adolescentes no processo de exploração de interesses e 

significados durante o planeamento da construção do seu futuro escolar, e na aceitação pessoal de 

valores, de ideias e de nova informação. Da mesma forma, é também importante o desenvolvimento de 

um trabalho cognitivo, de elaboração de cenários, e análise de representações projetivas de si, e o 

envolvimento na elaboração de um plano para o futuro (Taveira & Silva, 2008).  Para que este 

processo seja possível e realizado de uma forma mais eficiente, os jovens devem ter consciência e 

aumentar o conhecimento acerca das suas aptidões, interesses, traços de personalidade, aspirações, e 

do mercado de trabalho (Zunker, 2006 cit. por Correia, 2016). 

Neste sentido, será importante que as intervenções de carreira possam dar resposta a estas 

exigências. De acordo com Spokane (1991) cit. por Patta Bardag e Albanaes (2015), existem cinco 

tipos ou modalidades de intervenção oferecidas no domínio da carreira (a) informação (e.g., discussão 

de textos e vídeos sobre sessões), (b) práticas autoadministradas (e.g., serviços existentes na internet); 

(c) modos de tratamento alternativo (e.g., workshops, grupos de trabalho), (d) consulta psicológica em 

grupo (interpretação de testes em grupo, grupos estruturados ou não estruturados) e (e) consulta 

psicológica individual (administração e interpretação de testes, consulta psicológica breve ou 

prolongada). A descrição da estratégia a ser usada e o nível da intervenção devem ser sugeridos com 

base nas características e necessidades dos alunos e nas circunstâncias na qual se encontram.  

A consulta psicológica vocacional individual (Whiston, Sexton, & Lasoff, 1998) e a consulta 

psicológica vocacional em grupo (Brown & Krane, 2000) foram destacadas pelos respetivos autores 

como sendo os tipos de intervenções mais eficazes. O estudo de Di Fabio e Maree (2011), por 

exemplo, enfatiza a relevância das intervenções de grupo, na medida em que estas possibilitam que os 

alunos possam partilhar as suas experiências e aprender com os colegas, potencializando o raciocínio, 

a autodescoberta, a criação de significados e a tomada de decisão. Por outro lado, a consulta 

psicológica vocacional em grupo é uma mais valia para diminuir os custos e aumentar a viabilidade 

deste trabalho poder ser feito com um maior número de alunos.  

Relativamente aos elementos de intervenção da carreira, existem cinco componentes específicos 

que podem aumentar a eficácia de uma intervenção vocacional, sendo eles: (a) uso de cadernos de 

trabalho e de exercícios escritos (uso de registos que exigem ao indivíduo a nomeação dos seus 

objetivos, projetos de futuro), (b) atenção individualizada (elaboração de espaços para recebimento de 

feedback individualizado sobre questões da intervenção), (c) conhecimento do mercado do trabalho 
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(criação de oportunidades para o conhecimento do mercado de trabalho e de carreiras específicas); (d) 

modelação (exposição a modelos de exploração e tomada de decisão de carreira) e (e) cuidados na 

constituição de apoios (ajuda na criação de apoios para projetos de carreira) (Brown et al., 2003). Um 

estudo realizado por Phillips (1992) cit. por Faria (2008), sobre a eficácia das intervenções 

vocacionais, identificou cinco elementos importantes de um método de ajuda à tomada de decisão, a 

saber: (a) autoconhecimento, (b) prontidão de escolha, (c) tomada de decisão, (d) escolha e 

compromisso e (e) implementação. 

Em relação ao impacto das intervenções de carreira nos processos de decisão vocacional, Brown 

e Roche (2016) realizaram um estudo que mostrou a sua eficácia em termos de melhoria dos 

resultados relacionados com a autoeficácia e a decisão de carreira. Também o estudo de meta-análise 

realizada por Whiston, Li, Mitts, e Wright (2017) mostrou que os indivíduos que participaram em 

intervenções de carreira apresentaram melhorias significativas em comparação com os que não 

receberam nenhuma intervenção.  

A eficácia e o impacto das intervenções de carreira podem ser medidos também através do grau 

de adaptabilidade de carreira de cada indivíduo. Com efeito, como já referido, atualmente, os 

indivíduos têm de lidar com muito mais transições de carreira e precisam de ser, simultaneamente, 

mais adaptáveis e competentes a aprender (Hall & Chandler, 2005). Por conseguinte, será importante 

que cada indivíduo dê mais enfase à maneira como se constrói a si próprio, nos diferentes contextos 

em que interveio, intervém ou que poderá vir a intervir (Duarte, 2009). Este fenómeno leva a que os 

indivíduos tenham que ter competências da adaptabilidade de carreira. É neste âmbito que Super 

(1981) sugeriu que o termo maturidade vocacional fosse substituído por o termo adaptabilidade de 

carreira e o utilizou na base do seu modelo teórico de desenvolvimento da carreira. No entanto, foi 

Savickas (1997) que esteve na origem de um importante avanço conceitual deste constructo, de forma 

a apresentar um modelo de desenvolvimento da carreira mais contextualizado e atual (Ambiel, 2014).   

Segundo Savickas e Porfeli (2012), a adaptabilidade de carreira é um construto psicossocial que 

denota os recursos de um indivíduo para lidar com tarefas atuais e antecipadas, transições e traumas 

em seus papéis ocupacionais que, em algum nível, alteram a sua integração social.  A adaptabilidade 

de carreira é, assim, um mecanismo de desenvolvimento de carreira, pois possibilita que as pessoas 

agenciem os seus processos de desenvolvimento e se moldem às suas escolhas vocacionais (Brown & 

Lent, 2013). Os recursos da adaptabilidade de carreira são os pontos fortes ou as capacidades de 

autorregulação a que o indivíduo pode recorrer para resolver os problemas desconhecidos, complexos 

e mal definidos, apresentados pelas tarefas profissionais, transições ocupacionais e traumas laborais 
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(Savickas & Porfeli, 2012). Esses recursos não estão no cerne do indivíduo, eles residem na interseção 

entre a pessoa e o meio. Assim, as habilidades de adaptação são construções psicossociais focadas 

numa série de recursos necessários ao longo de todo o período de vida, para ajudar o indivíduo a 

adaptar-se a necessidades imprevistas e mudanças no mercado de trabalho (Savickas & Porfeli, 2012).  

Neste sentido, Savickas (2013), partindo de uma perspetiva construtivista, propôs a Teoria da 

Construção da Carreira (TCC). Esta teoria emerge como uma proposta de explicação e interpretação 

dos processos interpessoais, através de métodos que regulam o comportamento vocacional do 

indivíduo e lhe possibilitam a definição de si mesmo, dando direção e significado às suas carreiras 

através da construção da mesma. A TCC refere a questão das carreiras com base numa perspetiva 

contextual, e descreve o desenvolvimento como um método de ajustamento ao contexto. Esta teoria 

foca a sua atenção na construção do self e apresenta três perspetivas centrais: objeto, sujeito e projeto 

(Savickas, 2011, 2013). Todas as partes do self, quer o self como objeto de atributos por outras 

pessoas, quer o self como sujeito agente da sua vida/carreira, quer o self como projeto de vida de 

autoria pessoal, concedem diferentes perspetivas e formas para o comportamento vocacional e 

construção da carreira. Savickas (2013) aponta o construcionismo social em que se baseou para 

desenvolver a TCC, como uma metateoria, referindo que o indivíduo não é independente da realidade, 

ou seja, o individuo cria a realidade desde o meio social e das relações interpessoais.  

A TCC caracteriza quatro fatores globais da adaptabilidade de carreira: a preocupação, o 

controlo, a curiosidade e a confiança. Os mecanismos e estratégias gerais de adaptabilidade de 

carreira são representados por estes fatores. A preocupação caracteriza-se pela habilidade de estar 

consciente da preparação do futuro vocacional, ou seja, ter comportamentos de planeamento e 

otimismo. O controlo consiste na perceção subjetiva de autogovernação e determinação em relação a 

um futuro vocacional. Implica a capacidade de autodisciplina, conscienciosidade, organização e 

decisão na execução de tarefas de progresso vocacional e de mudanças profissionais. A curiosidade 

expressa-se pela disposição para explorar o ambiente. Com base no autocontrolo, o indivíduo tem a 

iniciativa de procurar saber mais sobre os tipos de trabalhos, assim como sobre as oportunidades 

profissionais. Por último, a confiança caracteriza-se pela disposição para se sentir competente na 

resolução de problemas concretos de carreira, ou seja, consiste em sentimentos de autoeficácia para 

decidir e decidir com êxito as escolhas vocacionais adequadas. A confiança é necessária para que os 

indivíduos possam proceder em conformidade com os seus interesses (Savickas, 2013).  

Têm sido realizadas algumas investigações no contexto português com o objetivo de estudar a 

adaptabilidade de carreira de adolescentes, como por exemplo, o estudo de Camacho (2013), de 



 

 

 

10 

natureza longitudinal, realizado com estudantes finalistas do ensino profissional, no qual foram 

avaliados os níveis de adaptabilidade de carreira ao longo do ano letivo e o impacto desta na 

autoeficácia e na empregabilidade percebida no final do ano letivo. Os resultados demonstraram que 

não se registaram diferenças na adaptabilidade nos dois momentos de medida. Mais tarde, Janeiro, 

Mota e Ribas (2014) analisaram os efeitos de dois tipos de intervenções de carreira - uma sessão 

informativa de uma única sessão versus uma intervenção de carreira de seis sessões, sobre 

adaptabilidade de carreira de alunos com diferentes estilos de enfrentamento de carreira. Os 

resultados mostraram que a sessão informativa única melhorou a curiosidade e a confiança da carreira 

de um único grupo de alunos, enquanto a intervenção de carreira de seis sessões revelou um efeito 

mais robusto em estudantes com perfis inseguros, pessimistas ou superficiais no enfrentamento da 

carreira. Recentemente, também, Cordeiro, Taveira, Neves, Silva, Rodrigues e Lobo (2017) realizaram 

um estudo no qual utilizaram a Escala sobre Adaptabilidade, com o objetivo de avaliar a eficácia de um 

programa de consulta psicológica vocacional em grupo em termos de adaptabilidade de carreira de 

alunos portugueses do 9º ano de escolaridade, cujos resultados mostraram existir diferenças 

estatisticamente significativas entre a fase anterior e a fase posterior à intervenção, na adaptabilidade 

global de carreira. Por sua vez, Silva, Coelho e Taveira (2017) realizaram um estudo na qual avaliaram 

a eficácia de um programa de intervenção de carreira para jovens institucionalizados. Os resultados do 

estudo mostraram um efeito positivo na adaptabilidade de carreira dos participantes, sendo que o 

grupo experimental melhorou em todas as facetas da adaptabilidade de carreira com valores de 

magnitude de efeito elevados.  

Estes resultados vão ao encontro de outros estudos prévios de avaliação da eficácia das 

intervenções vocacionais com adolescentes portugueses, como por exemplo, o estudo de Konigstedt e 

Taveira (2010), de análise do impacto de uma intervenção psicológica na exploração de carreira e 

tomada de decisão em adolescentes, com a duração de doze sessões. Os resultados indicaram que os 

indivíduos, após a intervenção, tinham mais capacidades de exploração de carreira e menos 

dificuldades na decisão da mesma. Nesse mesmo ano, Sopelsa (2010), também realizou um estudo 

para avaliar a eficácia do programa de intervenção “Futuro Bué!” com alunos do 9º ano de 

escolaridade, de forma a medir o impacto da intervenção na exploração e certeza vocacionais dos 

mesmos. Os resultados mostraram que o programa foi eficaz e foram retiradas implicações para a sua 

melhoria. 

Um ano depois, Carvalho (2015), avaliou um programa de orientação para a carreira com 

alunos do 9º ano com duração de onze sessões. Os resultados indicaram que os alunos do grupo de 
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intervenção tinham um maior nível de maturidade vocacional comparados com os alunos do grupo de 

comparação.   

A nível internacional, também têm sido realizados vários estudos sobre intervenções de carreira, 

como por exemplo, o estudo de Jordan, Gessnitzer e Kauffeld (2016) que testou os efeitos de um 

programa de coaching realizado em grupos de alunos do ensino médio Alemão para avaliar a eficácia 

do programa. Os resultados indicaram um ganho significativamente maior dos participantes na 

intervenção, em planeamento de carreira, autoeficácia na tomada de decisão de carreira e status de 

decisão de carreira, quando comparados com os do grupo de controlo. Nota, Santilli e Soresi (2016), 

também realizaram um estudo em que testaram a eficácia de um programa de intervenção de carreira 

on-line com base em princípios de design de vida. Os resultados indicaram que a intervenção on-line 

ajuda os adolescentes a lidarem com tarefas de desenvolvimento para se prepararem para futuras 

carreiras e a lidarem com dificuldades.  

Considerando as diversas investigações realizadas, tanto nacionais como internacionais, parece 

que se pode continuar a afirmar que as intervenções de carreira sob a modalidade de consulta 

psicológica vocacional em grupo mostram associações fortes e positivas com bons resultados de 

carreira (Faria, 2008).  

Os estudos de avaliação das intervenções ajudam os investigadores a obterem informação 

necessária em relação ao tipo de programas que podem ser apresentados para ajudar os indivíduos a 

tomar decisões de carreira, assim como, quanto ao custo dessas mesmas intervenções. Por outro lado, 

também fornecem informação útil para aperfeiçoar os programas de intervenção de forma a aumentar 

a sua eficácia (Faria, 2008). As intervenções podem ser avaliadas relativamente ao processo e ao 

resultado. Em relação ao processo, a literatura nomeou quatro elementos fundamentais que 

influenciam nos resultados para uma intervenção eficaz (a) a qualidade da relação terapêutica, (b) o 

insight cognitivo, (c) a experiência afetiva e as (d) as expectativas do cliente. Quanto aos resultados, 

estes podem ser analisados a partir de três classes temporais: resultados imediatos, que se referem (a) 

à avaliação reativa a uma ação específica do profissional, (b) resultados intermediários, que dizem 

respeito à avaliação realizada em diferentes fases da intervenção e (c) resultados distais (follow-up), 

relativos às avaliações de resultado de um método com mais duração (Heppner & Heppner, 2003). 

Apesar da evidência existente, continua a ser escassa a investigação sistemática sobre a eficácia das 

intervenções carreira (Spokane & Nguyen, 2016). 

O presente estudo pretende contribuir para colmatar esta lacuna e tem como principal objetivo 

testar a eficácia da uma intervenção vocacional em grupo, o programa “Eu Pertenço ao Meu Futuro!” 
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destinado a alunos do 9º ano de escolaridade em escolas de Vila Nova de Famalicão. Recorreu-se a 

um desenho de investigação quase-experimental, com duas condições: grupo de intervenção e grupo 

de comparação, e pré e pós-teste, com intervalo de seis semanas.  Pretende-se verificar as seguintes 

hipóteses: 

H0 – O fator tempo tem um efeito estatisticamente significativo relativamente às dimensões da 

adaptabilidade de carreira. 

H1 – O fator grupo tem um efeito estatisticamente significativo relativamente às dimensões da 

adaptabilidade de carreira.  

Método 

Participantes 

A amostra deste estudo é de conveniência e inclui 438 estudantes, com idades compreendidas 

entre os 13 e os 17 anos (M=14.37 e DP=.73), sendo 250 (57,1%) raparigas e 188 (42,9%) rapazes. O 

grupo de intervenção é constituído por 370 (84,5%) indivíduos e o grupo comparativo por 68 (15,5%). 

Os alunos frequentavam o nono ano de escolaridade de quatro agrupamentos de escolas do concelho 

de Vila Nova de Famalicão, cada uma com uma psicóloga responsável pelo projeto. A seleção dos 

participantes do grupo de intervenção teve que cumprir critérios de inclusão, nomeadamente: (a) 

frequentar o nono ano de escolaridade, (b) participação voluntária na investigação e (c) autorização 

prévia e por escrito dos pais para tal efeito.  

Instrumentos 

Utilizou-se a Escala sobre Adaptabilidade (EA), versão portuguesa da Career Adapt-Abilities Scale 

(CAAS; Savickas e Porfeli, 2012) adaptada por Duarte e colaboradores (Duarte et al., 2012). Esta 

escala pode ser aplicada a jovens e adultos e destina-se a avaliar a adaptabilidade vocacional dos 

indivíduos. É composta por 28 itens, respondidos numa escala tipo Likert com cinco pontos (em que 1 

corresponde a muito pouco e 5 a muito) que compõem quatro subescalas correspondentes a quatro 

dimensões da adaptabilidade: a preocupação, do item um ao sete (e.g., item cinco “Considero que sou 

capaz de tomar consciência das escolhas de carreira que tenho que fazer”), que avalia o grau de 

preocupação do indivíduo relativamente ao futuro vocacional; o controlo, do item oito ao catorze (e.g., 

item catorze “Considero que sou capaz de arranjar forças para continuar”) que avalia o grau de 

controlo que o indivíduo perceciona relativamente ao futuro vocacional; a curiosidade, do item quinze 

ao vinte e um (e.g., item dezassete “Considero que sou capaz de explorar alternativas antes de fazer 

uma escolha”) que avalia o grau de curiosidade do indivíduo relativamente ao futuro vocacional; e a 

confiança, do item vinte e dois ao vinte e oito (e.g., item vinte e cinco “Considero que sou capaz de dar 
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sempre o meu melhor”) que avalia o grau de confiança do indivíduo relativamente ao seu futuro 

vocacional. O indivíduo deve indicar a opção que melhor representa o seu nível de capacidade de 

utilizar determinado recurso para construir a sua carreira (Duarte et al., 2012). O valor total na Escala 

sobre Adaptabilidade é o somatório dos valores de todas as respostas em todas as subescalas. Os 

autores da escala especificam as interpretações possíveis das subescalas. Desta forma, sujeitos com 

altas pontuações na subescala preocupação revelam habilidades para analisar o seu futuro vocacional. 

Na subescala controlo, indivíduos com altas pontuações possuem capacidades para monitorar os 

intentos de se preparar para o futuro vocacional e assumem a responsabilidade através dos seus 

comportamentos, autodisciplina, esforço e persistência. Indivíduos com pontuações altas na subescala 

curiosidade demostram competências de exploração de si mesmos e circunstâncias futuras. Por 

último, sujeitos com pontuações elevadas na subescala confiança, revela capacidade na realização de 

escolhas com vista a realizar os seus planos e aspirações (Ambiel, 2014, p. 21).  A obtenção de 

valores elevados nestas subescalas significa maiores estratégias de adaptabilidade de carreira. No 

estudo de Duarte e colaboradores (2012), a Escala sobre Adaptabilidade (EA) apresenta um índice de 

fiabilidade (alfa de Cronbach, α) de .90, sendo inferior ao da escala original (α=.92). Uma possível 

justificação para este facto pode estar relacionada com a tradução da escala para português ou com a 

elevada heterogeneidade da amostra (Duarte et al., 2012). No entanto, estes valores indicam que a 

escala tem uma alta confiabilidade (Field, 2009). Relativamente à consistência interna das subescalas, 

estas apresentaram os seguintes resultados: preocupação (.76), controlo (.69), curiosidade (.78) e 

confiança (.79) (Duarte et al., 2012). Neste estudo, os valores de alfa de Cronbach foram satisfatórios 

e superiores aos da versão adaptada, a saber:  preocupação (.81), controlo (.81), curiosidade (.84), 

confiança (.87) e escala de adaptabilidade global (.94).   

Programa de Intervenção 

O programa de intervenção vocacional usado neste estudo intitula-se “Eu Pertenço ao Meu 

Futuro!”, sendo uma adaptação do programa “Futuro Bué!” - versão para alunos do 9º ano, 

desenvolvido por Taveira, Oliveira, Gonçalves, Faria e Loureiro (2009). O programa realiza-se na 

modalidade de consulta psicológica em grupo breve e estruturada, destinada a alunos do 9ºano de 

escolaridade e respetivas famílias. Os objetivos gerais deste programa são (a) esclarecer sobre a 

natureza da decisão vocacional a tomar no final do nono ano, (b) apoiar os alunos no processo de 

(in)decisão sobre o futuro próximo, (c) ajudar a inscrever esta tarefa vocacional numa visão mais 

abrangente da vida/carreira, (d) apoiar o diálogo e a ação conjunta entre alunos e familiares a este 

respeito e (e) antecipar com alunos e pais/encarregados de educação, possíveis dificuldades e 
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soluções para lidar com a transição vocacional. Relativamente à sua estrutura, o programa é composto 

por seis sessões (0-6) com grupos de 6/8 alunos, preferencialmente, ou sendo impossível, até o 

máximo de 10 alunos. A sessão 0 consiste na apresentação do programa aos familiares e diretor de 

turma de forma individual, sendo possível, caso contrário, é realizada uma sessão coletiva. Esta sessão 

tem como objetivo apresentar o programa e consciencializar os pais para a importância da intervenção 

vocacional. As sessões de 1 a 5 correspondem a sessões de 90 minutos e têm como objetivos, 

estabelecer uma relação de confiança entre psicólogo e alunos, promover o autoconhecimento dos 

alunos no que toca a valores pessoais e culturais e a relação destes com as decisões e projetos 

vocacionais,  avaliar e apoiar os alunos na exploração das suas áreas de maior preferência e de maior 

rejeição, na atualidade, retirando implicações para o leque de alternativas de escolha, ajudar a explorar 

oportunidades de formação e de trabalho após o 12.º ano/ensino superior e ajudar os alunos a definir 

um plano de carreira. Por último, a sessão 6 tem como objetivo, a apresentação dos resultados do 

programa aos alunos e seus familiares, esclarecimento de dúvidas, apoiar na construção de apoios 

pais-filhos, acerca das condições necessárias à implementação da decisão e finalização do processo da 

consulta psicológica vocacional. No início e final da intervenção, são avaliadas as competências básicas 

de carreira de cada aluno em termos de adaptabilidade (Taveira, 2015). 

Modelo Teórico Subjacente ao Programa de Intervenção 

O Programa “Eu Pertenço ao Meu Futuro!” tem por base, o modelo desenvolvimentista-relacional 

de Taveira (2001) baseando-se nas contribuições de Spokane (1991) (Faria, 2008). Segue uma 

abordagem desenvolvimentista centrada na pessoa, apoiando-se na psicologia do desenvolvimento, de 

forma a descrever o apoio na resolução de questões da carreira no contexto de aconselhamento 

psicológico vocacional. O modelo solicita que é fundamental o psicólogo(a) apoiar o cliente na sua 

estrutura, ou seja, como pensa, como sente e como age. Assim sendo, também é relevante explorar 

como é que o cliente se localiza em termos de desenvolvimento vocacional e apoiá-lo no seguimento 

para etapas de desenvolvimento qualitativamente superiores (Faria & Taveira, 2011, p. 96). A 

integração das dimensões humanista e técnica do aconselhamento psicológico vocacional caraterizam 

igualmente este modelo. A relação entre o(a) psicólogo(a) e o cliente é de extrema importância na 

intervenção vocacional, dado que ao longo da intervenção, psicólogo(a) e o cliente cooperam de forma 

a esclarecer os objetivos e a estratégia do cliente e a favorecer processos cognitivo-afetivo-

comportamentais fundamentados pelo cliente (Faria & Taveira, 2011, p. 96). Este processo ocorre ao 

longo de quatro fases processuais, sendo elas: (1) iniciar, (2) explorar, (3) comprometer e (4) finalizar 

(Faria, 2008). Cada uma destas etapas contém tarefas principais e especificas de cada fase, técnicas 
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especificas da parte do terapeuta, assim como reações esperadas e individuais de cada cliente, 

demonstradas no Quadro 1.  

Quadro 1 

Fases do Processo de Consulta Psicológica Vocacional de Taveira (2001) 

Fases e 

processo 
   Iniciar     Explorar Comprometer  Finalizar 

Finalidades

/Tarefas 

do 

psicólogo 

Estabelecer aliança 

relacional; 

avaliar expetativas 

e interesses pela 

intervenção; 

identificar 

necessidades e 

despistar 

psicopatologia; 

focar nos modos 

como o cliente 

pensa e sente; 

estabelecer um 

contrato de 

intervenção 

Compreender 

comportamentos e 

atitudes; 

atender às condições 

pessoais e do contexto de 

decisão; 

atender às resistências; 

desenvolver objetivos e 

planos; 

avaliar resultados da 

aliança relacional; 

proporcionar ensaio de 

aspirações, e fantasia; teste 

de hipóteses; 

identificar incongruências e 

zonas de conflito 

Ajudar a reduzir a 

ansiedade resultado 

da exploração; 

ensinar ou reforçar o 

compromisso afetivo, 

cognitivo e 

comportamental com 

opções exploradas; 

envolver o cliente em 

testes da realidade; 

avaliar o cliente em 

testes de realidade; e 

avaliar resultados 

Antecipar passos 

e apoios 

necessários ao 

sucesso na 

concretização da 

solução/plano/o

pção desejada 

pelo cliente; 

sensibilizar para 

necessidade de 

seguimento 

deste processo 

Técnicas 

principais 

utilizadas 

pelo 

psicólogo 

Oferta de estrutura 

Aceitação do 

cliente 

Oferta de informação 

Reflexão e a clarificação 

Imagética guiada 

Uso de testes e 

questionários psicológicos 

Apoio emocional 

Reforço 

Apoio à gestão da 

ansiedade 

Concluir o 

processo de 

finalização da 

aliança relacional 

Reações 

esperadas 

no cliente 

Alívio 

Esperança 

 

Excitação 

Ansiedade 

Comportamentos abertos e 

encobertos de exploração 

Intuição face à carreira 

 

Compromisso mais 

firme de carreira 

Satisfação; 

Certeza; 

Sentimento de 

independência 

relacional face ao 

psicólogo 

Procedimento 

Este estudo assume uma metodologia quantitativa, inserindo-se numa investigação quase-

experimental, em que se testou a eficácia do programa de intervenção, designado “Eu Pertenço ao 

Meu Futuro!”, com recurso a um grupo de intervenção, e a um grupo comparativo, sem aquela 

intervenção. Foi realizado um pré e pós-teste para avaliação das competências de adaptabilidade dos 

alunos em dois momentos, com um intervalo de seis semanas.  
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A recolha de dados foi realizada com um protocolo de ação entre a Universidade do Minho e a 

Comunidade Intermunicipal do Ave e, mais especificamente, no que respeita a este estudo, aos 

resultados obtidos no concelho de Vila Nova de Famalicão. A autorização para a realização do estudo 

foi pedida pelos diretores dos agrupamentos de escolas, aos pais e alunos. Numa primeira reunião, foi 

apresentado o programa e os seus objetivos, onde também foi pedido o consentimento informado dos 

encarregados de educação para a participação dos filhos no estudo e foi garantida a confidencialidade 

no tratamento dos dados. O programa também foi apresentado e explicado aos psicólogos que o iam 

aplicar nos respetivos agrupamentos de escolas. A intervenção vocacional foi realizada em contexto de 

sala de aula ou no gabinete dos psicólogos, em pequeno grupo. No momento antes da intervenção e 

na última sessão de intervenção, foi realizada a avaliação pré e pós-teste, em que foi pedido aos alunos 

que verificassem se responderam a todas as questões pelo(a) psicólogo(a) da escola. No pré-teste, 

antes de começar a intervenção, o(a) psicólogo(a) recolheu os questionários selados, fechados e 

codificados. O mesmo foi procedido, no pós-teste, seis semanas após o início da intervenção, sendo os 

questionários de ambos os momentos, emparelhados pelo seu código, para cada participante. No final 

da intervenção, os alunos que participaram como grupo de comparação tiveram também a 

possibilidade de realizar a intervenção vocacional. 

Análise de Dados  

O tratamento estatístico de dados foi realizado com recurso ao software Statistical Program for 

Social Sciences para Windows (SPSS) versão 24.0. Inicialmente foram analisados os valores omissos, 

sendo o número dos mesmos em todas as dimensões da adaptabilidade inferior a 2%, tanto no pré-

teste, como no pós-teste. No tratamento dos missings values, estes foram substituídos pela média total 

da amostra. Foi realizada uma análise dos outliers em que mostraram não ser significativos. De modo 

a caracterizar o perfil dos participantes de ambos os grupos em relação às dimensões da 

adaptabilidade dirigiu-se uma análise descritiva (média e desvio-padrão). Posteriormente, foram 

testados os pressupostos para a realização de uma ANCOVA. Contudo, o primeiro pressuposto, a 

normalidade da distribuição da amostra, não se encontrava cumprido, o que dirigiu a decisão de 

prosseguir com a realização de testes não-paramétricos (U de Mann Whitney e Wilcoxon). Para 

comparar os resultados, foram realizados testes paramétricos (teste t para amostras independentes e 

emparelhadas), sendo relatados os testes paramétricos quando os resultados vão no mesmo sentido 

(Martins, 2011). Estes testes foram executados para averiguar qual o efeito do grupo nas dimensões 

de adaptabilidade nos dois momentos temporais e para verificar se há diferenças na adaptabilidade 

quando medida antes e depois da intervenção. Os pressupostos dos testes paramétricos são (1) a 
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normalidade da distribuição da amostra – a amostra deve estar distribuída de forma normal, (2) a 

homogeneidade da variância – a variância de uma determinada variável deve ser estável a todos os 

níveis de uma outra variável, (3) a independência das observações – o comportamento de um 

participante não influencia o comportamento de outro, (4) as variáveis devem poder ser medidas no 

mesmo nível intervalar e (5) o número de casos por célula não deve ser inferior a 20, uma vez que 

apenas existe uma variável preditora, e deve ser superior ao número de variáveis dependentes (Field, 

2009).  

Seguidamente, foi também calculada a magnitude do efeito recorrendo ao método de d de 

Cohen corrigido o viés do tamanho da amostra por Hedges e Olkin (1985) (Silveira & Gomes, 2014), 

de modo a compreender o impacto da aplicação do programa de intervenção vocacional nas diferentes 

dimensões da adaptabilidade de carreira dos alunos. Cohen (1977) cit. por Faria (2008), considera o 

valor de 0.2 um indicador de tamanho do efeito pequeno, o valor de 0.5 um indicador de tamanho 

médio de efeito e o valor de 0.8 e acima, um indicador de tamanho grande de efeito. Neste estudo 

foram usados os mesmos critérios.  

Resultados 

Inicialmente, os resultados do teste de normalidade revelaram que este pressuposto se 

encontrava cumprido, no primeiro momento, para a adaptabilidade total (Kolmogorov- Smirnov, p=.20), 

mas não nas quatro dimensões da adaptabilidade analisadas individualmente, nem no segundo 

momento.  

No Quadro 2 apresentam-se os resultados dos testes t para amostras independentes para cada 

uma das dimensões da adaptabilidade de carreira relativamente ao fator grupo, indicando se houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, antes da intervenção, e depois da 

participação dos alunos no programa de intervenção vocacional.  

Quadro 2 

Adaptabilidade de Carreira: Resultados dos Testes t para Amostras Independentes no Pré e Pós Testes 

              Pré-teste   Pós-teste  

 Grupo de 

Intervenção 

Média (DP) 

Grupo de 

Comparação 

Média (DP) 

 

 

t(436) 

Grupo de 

Intervenção 

Média (DP) 

Grupo de 

Comparação 

Média (DP) 

 

 

t (436) 

Preocupação 27.23 (3.78) 27.73 (3.72) -1.02 29.04 (3.47) 28.68 (4.23)   0.76 

Controlo 28.33 (3.74) 28.45 (3.81) -.25 29.48 (3.28) 28.95 (4.03)   1.16 

Curiosidade 26.58 (3.75) 27.04 (4.05) -.92 28.26 (3.59) 27.63 (3.57)   1.33 

Confiança 27.68 (3.94) 27.72 (4.08) -.08 29.62 (3.63) 28.69 (3.38)   1.96* 

  *p=.05 
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Os resultados indicam que no pré-teste não há diferenças estatisticamente significativas na 

adaptabilidade de carreira entre os dois grupos. Os dois grupos são homogéneos em termos de 

resultados. No pós-teste, verifica-se a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos, na dimensão confiança, t (436) = 1.96, p =.05. Os alunos do grupo de intervenção 

relatam uma maior adaptabilidade de carreira na dimensão confiança, no pós-teste.  

O Quadro 3 apresenta os resultados do teste t para amostras emparelhadas para cada uma 

das dimensões da adaptabilidade de carreira relativamente ao fator tempo, indicando se houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação, no grupo de 

intervenção. Os resultados indicam que há diferenças estatisticamente significativas entre o pré-teste e 

pós-teste, em todas as dimensões da adaptabilidade: preocupação - t (369) = -8.83, p =.00, controlo - t 

(369) = -5.43, p =.00, curiosidade - t (369) = -8.36, p =.00 e confiança - t (369) = -9.07, p =.00. No 

grupo de intervenção, a adaptabilidade de carreira é mais elevada no pós-teste, após a intervenção.  

Quadro 3 

Adaptabilidade de Carreira: Resultados Relativos ao Teste t para Amostras Emparelhadas – Grupo de 

Intervenção 

 

 

 

O Quadro 4 apresenta os resultados do teste t para amostras emparelhadas para cada uma 

das dimensões da adaptabilidade de carreira relativamente ao fator tempo, indicando se houve 

diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação, no grupo de 

comparação. Os resultados indicam que há diferenças estatisticamente significativas entre o pré-teste e 

pós-teste, nas dimensões da adaptabilidade: preocupação - t (67) = -2.48, p<.05 e confiança - t (67) = -

2.13, p <.05. No grupo de comparação, as dimensões preocupação e confiança da adaptabilidade de 

carreira são mais elevadas, no pós-teste.  

 

 

         Pré-teste           Pós-teste  

 Grupo de    

Intervenção 

Média (DP) 

 

 

 

Grupo de  

Intervenção 

Média (DP) 

 

 

 t (369) 

Preocupação 27.22 (3.78)       29.03 (3.47) -8.83*** 

Controlo 28.33 (3.74)       29.4 (3.29) -5.43*** 

Curiosidade 26.58 (3.75)       28.27 (3.60) -8.36*** 

Confiança      27.68 (3.94)       29.62 (3.63)        -9.07*** 

***p<.001 
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Quadro 4 

Adaptabilidade de Carreira: Resultados Relativos ao Teste t para Amostras Emparelhadas – Grupo de 

Comparação 

Por fim, foi também calculada a magnitude do efeito, verificando-se resultados de magnitude 

de efeito média na adaptabilidade global (d=0.3), baixa na preocupação (d=0.1), baixa no controlo 

(d=0.1), média na curiosidade (d=0.3) e média na confiança (d=0.3) (Cohen, 1977). 

Discussão e Conclusão 

O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da consulta psicológica vocacional em grupo com 

recurso ao programa de intervenção “Eu Pertenço ao Meu Futuro!” em alunos do 9ºano de 

escolaridade, em termos de adaptabilidade de carreira.  A realização deste estudo vai de encontro à 

necessidade de haver mais investigações nesta área, dado que há falta de trabalhos realizados 

relativamente à avaliação da eficácia da intervenção psicológica vocacional no nosso país (Faria, 2008). 

Considerando o fator grupo na adaptabilidade de carreira, os resultados mostram que os 

grupos são homogéneos à partida, e que existem diferenças estatisticamente significativas na 

subescala confiança, entre os grupos, no segundo momento de avaliação, o que significa que os 

alunos do grupo de intervenção registam um maior sentimento de competência e de eficácia na 

resolução de problemas concretos de carreira, quando comparados com os que não fizeram 

intervenção (Savickas, 2013). De notar que no segundo momento de avaliação, apesar de os valores 

de média em todas as restantes subescalas serem semelhantes em ambos os grupos, é o grupo de 

intervenção que regista os valores superiores.  

 Relativamente ao efeito do fator tempo na adaptabilidade de carreira, verifica-se que os 

valores de média aumentaram de modo estatisticamente significativo, em todas as dimensões da 

adaptabilidade de carreira, do pré para o pós-teste, no grupo de intervenção. Isto significa que os 

alunos do grupo de intervenção, seis semanas após o início da intervenção, caracterizaram-se como 

         Pré-teste           Pós-teste  

 Grupo de    

Comparação 

Média (DP) 

 

 

 

Grupo de 

Comparação 

Média (DP) 

 

 

 t (67) 

Preocupação 27.74 (3.72)       28.68 (4.23) -2.48* 

Controlo 28.45 (3.81)       28.95 (4.03) -1.14 

Curiosidade 27.04 (4.04)       27.63 (3.57) -1.30 

Confiança      27.72 (4.08)       28.69 (3.38)        -2.13* 

*p<.05 
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estando mais otimistas e tendo mais comportamentos de planeamento em relação ao seu futuro 

vocacional (preocupação), tinham mais conscienciosidade e capacidade de autodisciplina na execução 

de tarefas de progresso vocacional e mudanças profissionais (controlo) e, também, curiosidade e 

interesse em explorar o seu papel profissional enquadrado nos vários papéis de vida (curiosidade, 

confirmando-se ainda, um aumento da confiança para o cumprimento de objetivos vocacionais 

(confiança) (Savickas, 2013).  

No grupo comparativo, registam-se também resultados mais elevados e estatisticamente 

significativos nas dimensões de preocupação e confiança, do pré-teste para o pós-teste, o que significa 

que estes alunos também aumentaram a sua orientação e preocupação com o futuro e os seus 

sentimentos de competência e autoeficácia para lidar com as questões vocacionais iminentes. Estes 

resultados indicam melhorias significativas nas dimensões da adaptabilidade de carreira também do 

grupo comparativo, após uma intervenção vocacional, o que pode significar, entre outros motivos, 

poder ter havido contaminação positiva de preocupações, informação e de aprendizagens, pelo fato de 

serem alunos de um grupo da mesma turma ou escola do grupo de intervenção. Este aspeto remete 

para a necessidade de em futuros estudos se procurar formar grupos de comparação mais 

independentes dos grupos de intervenção.  Por outro lado, analisando a magnitude do efeito da 

intervenção, os resultados do estudo evidenciaram um efeito médio da intervenção vocacional perante 

os alunos relativamente ao nível da adaptabilidade de carreira.  Estes resultados são consistentes com 

os resultados obtidos em outros programas de intervenção, como por exemplo, o programa “Futuro 

Bué!”, o qual adota uma metodologia semelhante (e.g., Faria, 2008; Sopelsa, 2010; Faria & Taveira, 

2011), e ainda, com os resultados esperados da intervenção vocacional, nomeadamente da 

intervenção psicológica vocacional em grupo, tal como referido nos estudos de revisão dos seus 

resultados e ou eficácia (e.g., Whiston, Sexton, & Lasoff, 1998; Brown & Krane, 2000; Spokane,. & 

Nguyen, 2016). Trata-se de resultados que remetem para a necessidade de maior aprofundamento na 

análise do processo de intervenção avaliado, nomeadamente das suas condições de execução, e da 

sua intensidade, em termos de mudança almejada. Ainda assim, a eficácia do programa parece estar 

mais garantida no que respeita ao nível da confiança dos alunos face à carreira, indo ao encontro de 

resultados anteriores (Janeiro, Mota, & Ribas, 2014; Nota, Santilli, & Soresi, 2016; Silva, Coelho, & 

Taveira, 2017). Este resultado vai ao encontro aos resultados obtidos em outras investigações (Brown e 

Roche , 2016; Di Fabio & Maree, 2011; Nota, Santilli e Soresi, 2016), e evidenciam que programa de 

intervenção se revela vantajoso na melhoria da autoeficácia nas decisões de carreira e no aumento da 

maturidade vocacional, o que pode resultar em efeitos positivos a longo prazo, com a redução do 
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abandono de estudantes na progressão dos estudos (Jordan, Gessnitzer, & Kauffeld, 2016), 

confirmando-se assim,  as faculdades deste para a intervenção com os jovens. Este facto mostra a 

importância de se iniciar a intervenção na carreira na idade escolar ao longo do ensino básico. Os 

alunos percecionam-se como sendo mais capazes para enfrentar questões em que tenham que usar 

competências de carreira, nomeadamente sentem-se mais conscientes do seu futuro vocacional, 

determinados em relação ao futuro vocacional e com mais vontade para explorar o ambiente ao seu 

redor. Este estudo contribuiu para o conhecimento sobre o impacto das intervenções de carreira e teve 

implicações práticas para a conceção de serviços de apoio para jovens que enfrentam decisões 

vocacionais.  Isso fornece ideias específicas sobre como as intervenções de carreira podem ser 

integradas nas escolas e que podem contribuir para um processo de tomada de decisões de carreira 

bem-sucedido.  

Por outro lado, verifica-se que a utilização do instrumento de medida da adaptabilidade de 

carreira foi útil, já que facilitou a compreensão das diferenças e variação de resultados nas dimensões 

da adaptabilidade de carreira dos alunos em fase de transição escolar, ajudando a prever e perceber 

onde é mais necessário intervir e ajudar os alunos no seu percurso individual e profissional.  

Este estudo oferece uma importante contribuição no campo da intervenção vocacional dos 

jovens. No entanto, apresenta algumas limitações que fazem com que a generalização dos seus 

resultados deva evitar-se. A primeira limitação é o facto de a amostra desta investigação, apesar de ser 

constituída por alunos com necessidades reais de intervenção vocacional, ser uma amostra de 

conveniência, isto leva à incapacidade de fazer afirmações gerais com rigor estatístico sobre a 

população. A segunda limitação prende-se com o facto de apenas ter sido realizada a avaliação dos 

resultados nas dimensões da adaptabilidade, ou seja, teria sido importante avaliar também os 

processos da intervenção vocacional de forma a perceber melhor o impacto da mesma e ajudaria a 

perceber detalhadamente de que forma e quais as estratégias do programa associadas aos resultados 

referidos, e como é que o programa poderia ser melhorado futuramente. A terceira limitação é a 

existência de uma discrepância no tamanho dos grupos de intervenção e comparativo, o grupo de 

comparação, ao ser bastante menor, tem um valor representativo menor para explicar os níveis da 

adaptabilidade de carreira no grupo de intervenção. A quarta limitação é o facto de ter sido aplicado o 

mesmo instrumento nos dois momentos de avaliação da intervenção (pré e pós intervenção). As 

respostas dadas pelos alunos podem ter sido enviesadas devido à aprendizagem das respostas na 

primeira aplicação do instrumento. Por último, o facto de a amostra deste estudo ser composta apenas 

por alunos de escolas de Vila Nova de Famalicão, constitui uma limitação relativamente à 
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generalização dos resultados ao resto do país. Seria importante, em investigações futuras, incluir na 

amostra, alunos de várias escolas e de diferentes zonas do país para poder fazer uma generalização 

dos resultados mais correta. Por outro lado, também, seria importante realizar estudos que avaliassem, 

não só os resultados, mas também o processo das intervenções vocacionais, para poder melhorar os 

programas de intervenção de forma mais detalhada e completa. De outro modo, também seria 

importante em futuros estudos fazer um follow-up para avaliar possíveis efeitos de médio e longo prazo 

da adaptabilidade de carreira dos alunos.   

Em suma, torna-se fundamental a realização de mais estudos da avaliação da eficácia de 

intervenções vocacionais no nosso país. Dado que estes estudos assumem uma responsabilidade e 

importância relevante, na medida em que podem ajudar na implementação de mais programas de 

intervenção nas escolas, seria de grande utilidade existir nas restantes escolas do país, projetos de 

investigação-ação de avaliação das intervenções, de forma a ajudar eficazmente os alunos nas suas 

decisões de carreira e na diminuição da incerteza nas fases de decisão vocacional. 
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