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4.1. Descrição das Provas de Grupo aplicadas até 2006 

 

As Provas de Grupo aplicadas no processo de Selecção à Academia Militar têm 

como objectivo principal avaliar competências de interacção grupal face a uma situação 

concreta (Silva, 1981) tais como, a capacidade de cooperação, liderança, planeamento e 

tomada de decisões rápidas em grupo, competências que são difíceis de avaliar através 

dos métodos mais tradicionais de Selecção, por exemplo, os testes psicológicos 

(inteligência e personalidade) e a entrevista de Selecção (Plumbley, 1995). Tal como 

referido anteriormente, as Provas de Grupo assentam no pressuposto de que se se 

pretende prever o desempenho futuro na função, a melhor forma de o conseguir é 

através da realização de um conjunto de tarefas, que simulem com precisão as que serão 

necessárias na futura função (Healy, 2003). Neste sentido, as Provas de Grupo 

(exercícios) apresentam uma vantagem significativa relativamente aos métodos mais 

tradicionais de Selecção, pois são especialmente desenvolvidas para proporcionarem aos 

candidatos uma oportunidade para demonstrarem realmente o que são capazes de fazer e 

permitirem, simultaneamente, a observação de comportamentos relevantes para um 

desempenho de sucesso na função (Zaal, 1998).  

As Provas de Grupo foram aplicadas pela primeira vez no Exército Português, a 

nível experimental, em 1963/64, na Selecção dos recrutas do Curso de Sargento 

Miliciano, por se considerar que eram “fundamentais para a avaliação da capacidade de 

comando ao nível técnico ou táctico” (Rocha, 1968, p.13). O seu objectivo era detectar 

o pequeno grupo de recrutas com um perfil de oficial/líder, para ascenderem à 

frequência do Curso de Oficiais Milicianos (Silva, 1981). De facto, Bártolo Ribeiro 

(2000, p.103) refere que os assessment centers aparecem “sempre relacionados com a 

avaliação de características exigidas a pessoas com responsabilidades 

hierárquicas/funcionais”, e segundo Zaal (1998), a vantagem dos assessment centers 

reside na possibilidade de medida de capacidades específicas de liderança. 

Esta é a razão pela qual este tipo de provas passou a ser aplicado, a partir de 

1972, na Selecção dos candidatos à Academia Militar (Caeiro, 1977) e, nos anos 80, aos 

candidatos à Escola de Sargentos do Exército. O objectivo da sua utilização nestes 

contextos é o de detectar, à partida, os candidatos que possuem melhores capacidades de 

liderança, competência essencial para o desempenho da maioria das funções, a exercer 

no futuro como graduados (Oficiais e Sargentos) dos Quadros Permanentes do Exército. 
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Na sua aplicação inicial no processo de Selecção de candidatos à Academia 

Militar, em 1972, as provas de grupo dividiam-se em três tipos diferentes: Prova de 

Mesa Redonda; Prova de Projecto de Planeamento; Prova de Obstáculos. 

 Desde 1972, até ao presente, estas provas têm sido aplicadas neste processo de 

Selecção (excepto a Prova de Mesa Redonda), tendo sofrido apenas ligeiras alterações 

relativamente às dimensões avaliadas. De seguida, descrevem-se as respectivas provas.  

 

4.1.1. Prova de Mesa Redonda 

 

Esta prova pode enquadrar-se num tipo de exercícios que Plumbley (1995, p. 

152) designa de “grupos sem chefe”. A prova é realizada numa sala com os candidatos 

sentados em torno de uma mesa redonda (ou secretárias dispostas em círculo) e é 

constituída por três partes, sendo as instruções difundidas logo antes do início. A prova 

consiste na discussão de um tema de interesse geral e, normalmente, controverso 

(escolhido entre vários postos à disposição) por um grupo de seis a oito candidatos. O 

“júri”, composto por três avaliadores colocados nos cantos da sala, observa e regista 

comportamentos, utilizando um sistema centrado no tipo e qualidade da contribuição de 

cada candidato e na reacção dos restantes. No fim da discussão, os candidatos saem da 

sala e os avaliadores ponderam e comparam as suas avaliações, tentando chegar a um 

consenso acerca de cada um dos candidatos, no que diz respeito às seguintes dimensões 

observadas (Caeiro, 1977; Cruz, 1978): 

 

- Conhecimentos sobre o tema discutido (cultura geral); 

- Espírito crítico, ou seja, a capacidade de emitir opiniões pessoais que revelem 

uma reflexão crítica sobre o tema discutido; 

- Fluência verbal, ou seja, a facilidade de expressão oral; 

- Sociabilidade, isto é, a capacidade ouvir e intervir, tendo em conta as opiniões 

dos outros; 

- À-vontade, isto é, a desenvoltura ou descontracção revelada que não seja 

excessiva; 

- Ascendência, isto é, capacidade para se fazer ouvir e para fazer com que o 

grupo aceite as suas opiniões sobre o tema. 
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Este tipo de prova, embora continue a ser utilizado em alguns processos de 

Selecção, com alterações ao nível das dimensões avaliadas, de acordo com a Selecção 

em questão, deixou de ser utilizado no processo de Selecção para a Academia Militar, 

há cerca de uma década. 

 

4.1.2. Prova de Projecto de Planeamento 

 

Esta prova pode enquadrar-se num tipo de exercícios que Plumbley (1995, p. 

152) designa de “resolução de problema em grupo” e deriva das provas de planeamento 

táctico utilizadas pelos estabelecimentos militares ingleses para Selecção dos seus 

graduados, a partir dos anos 40 do século passado (Chandessais, 1959, citado por 

Caeiro, 1977). A prova é realizada numa sala com os candidatos (cinco a sete) sentados 

em secretárias dispostas em “U” e é constituída por três partes, sendo as instruções 

apresentadas no início. Na primeira parte, é apresentada por escrito uma situação 

problemática aos candidatos, recebendo cada um deles um conjunto de folhas de prova 

com a descrição da situação e o respectivo mapa para orientação. O problema é 

elaborado de forma a criar tensão para que seja resolvido dentro do tempo atribuído e 

está sempre relacionado com situações de acidentes pessoais em que é preciso actuar 

rapidamente. Os candidatos devem individualmente, no período de trinta minutos 

disponibilizado, analisar a situação e apresentar a sua solução por escrito. A segunda 

parte da prova consiste nas exposições individuais das várias soluções encontradas. 

Cada candidato tem de se deslocar para a frente do “U”, onde se encontram os restantes 

elementos do grupo, e fazer a sua apresentação oral de pé, dispondo de cinco minutos 

para a mesma. A terceira parte da prova consiste numa discussão em grupo com o 

objectivo de chegar a uma solução consensual para o problema apresentado. O grupo 

não tem chefe e o modo como se deve organizar é deixado à decisão do mesmo. Tal 

como na Prova de Mesa Redonda, o “júri” composto por três avaliadores, observa e 

regista comportamentos dos candidatos. No final da prova, o “júri” pondera, compara e 

atribui avaliações a cada um dos candidatos no que diz respeito às seguintes dimensões 

observadas (envolve a parte escrita e a discussão em grupo):  
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Na parte escrita: 

- Capacidade de organização, isto é, “competência para apreciar os factores 

implicados na solução do problema e de organizar um plano razoável e 

exequível, atribuindo correctamente prioridades”; 

- Capacidade de expressão escrita, isto é, “competência para apresentar a sua 

solução de forma clara e precisa, de modo escrito, respeitando as regras 

gramaticais e de ortografia”; 

 

Na parte de discussão em grupo: 

- Ascendência, isto é, “competência para ouvir, informar e persuadir os outros 

sobre a validade das suas modalidades de acção ou das do grupo”;  

- Inteligência prática, ou seja, “competência para analisar e organizar os vários 

factores da situação problemática e propor uma solução exequível e eficaz”;  

- Sentido de responsabilidade, ou seja, “competência para distinguir os 

interesses individuais dos do grupo, actuando para o bem comum, propondo 

soluções ou desenvolvendo acções que evitem riscos pessoais e materiais”; 

 - Sentido de urgência, ou seja, “competência para ter em conta o factor tempo e 

a sua importância para uma solução sensata e exequível dos problemas”; 

- Capacidade de organização, isto é, “competência para apreciar os factores 

implicados na solução do problema e de organizar um plano razoável e 

exequível, atribuindo correctamente prioridades”; 

 - Sociabilidade, ou seja, “competência para ouvir e emitir opiniões, tendo em 

conta as dos outros, não mostrando agressividade ou animosidade. 

Comportamento assertivo”. 

 

4.1.3. Prova de Obstáculos 

 

Esta prova, do mesmo tipo da anterior, deriva das provas de obstáculos 

utilizadas na Selecção de graduados para o Exército inglês (Chandessais, 1959, cit. por 

Caeiro, 1977). A prova é realizada no exterior, num local preparado com os materiais 

necessários para a execução da mesma. O objectivo e as instruções da prova são 

difundidos antes do início da mesma. Na prova, os candidatos (cinco a sete) têm como 

tarefa de grupo, a transposição de um determinado obstáculo no terreno que simula uma 

situação real, por exemplo, um campo minado. A tarefa não apresenta excessiva 
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dificuldade do ponto de vista do desembaraço físico (capacidades físicas como a força 

física, entre outras), mas o tempo para a realizar é diminuto, de modo a criar tensão e 

privilegiar a rapidez de actuação característica das operações militares. Tal como na 

prova anterior, o grupo não tem chefe e o modo como se deve organizar é deixado à 

decisão do mesmo. Durante a prova, os três avaliadores que compõem o “júri” 

observam e registam comportamentos dos candidatos, para no final da mesma chegarem 

a um consenso acerca das avaliações de cada um dos candidatos, no que diz respeito às 

seguintes dimensões observadas:  

 

- Ascendência, isto é, “competência para persuadir, informar, ouvir e conduzir os 

outros na execução das suas modalidades de acção ou das do grupo”;  

- Inteligência prática, ou seja, “competência para analisar e organizar os vários 

factores da situação problemática e propor uma solução exequível e eficaz”;  

- Sentido de responsabilidade, ou seja, “competência para distinguir os 

interesses individuais dos do grupo, actuando para o bem comum, propondo 

soluções ou desenvolvendo acções que evitem riscos pessoais e materiais”; 

- Sentido de urgência, ou seja, “competência para ter em conta o factor tempo e 

a sua importância para uma solução sensata e exequível dos problemas”; 

- Iniciativa, isto é, “competência para, em situações difíceis ou de impasse, 

propor soluções ou desenvolver acções”; 

- Actividade, ou seja, “competência e disponibilidade para realizar eficazmente 

as tarefas da prova”. 

 

 

4.2. Limitações das Provas de Grupo: a origem da necessidade de 

actualizar e validar este tipo de provas 

 

As Provas de Grupo envolvidas no processo de Selecção de candidatos à 

Academia Militar são utilizadas há mais de três décadas, tendo sofrido apenas ligeiras 

alterações relativamente às dimensões avaliadas. Devido à longevidade da sua 

aplicação, iniciou-se no ano de 2007, o processo de actualização e validação das 

mesmas. Este processo decorreu de um conjunto de limitações detectadas aos longo dos 

anos e que são descritas seguidamente: 
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- Ausência de um Perfil de Competências-chave (Modelo de Competências); 

- Dificuldades de avaliação manifestadas pelos observadores-avaliadores; 

- Ausência de estudos de carácter psicométrico como, por exemplo, validade de 

construto e elaboração de normas para as provas utilizadas. 

 

4.2.1. Ausência de um Perfil de Competências-chave (Modelo de Competências) 

 

Segundo Correia (2005), a implementação de um assessment center envolve três 

fases: fase de preparação; fase de realização; fase de fecho ou integração. Na fase de 

preparação, há que definir o objectivo do mesmo, que pode ser de ordem diversa, por 

exemplo, Selecção, Gestão de carreiras ou Formação. De acordo com a autora, após a 

definição do objectivo, deve ser realizada uma análise da função ou das "funções alvo" 

com base nas características da função e da organização. Em organizações em 

permanente mudança ou para candidatos recém formados, pode ser necessário a 

identificação de "funções alvo", ou seja, analisar todas as funções que poderão ser 

atingidas no futuro. É através deste processo de análise que se obtém o conjunto de 

características e competências, que permitirá aos indivíduos realizarem com sucesso o 

conjunto de tarefas futuras na organização, e é com base nessas características e 

competências, que se deve proceder à implementação dos assessment centers para 

Selecção dos mesmos. 

Este processo de identificação das características e competências encontra-se, 

muitas vezes, realizado à priori nas empresas. Nestes casos, é comum existir um Perfil 

de Competências-chave ou críticas (core), ou seja, um “Modelo de Competências”, 

criado para descrever os comportamentos relevantes para o sucesso numa empresa e que 

a tornarão competitiva no seu meio ambiente. A sua existência é relevante uma vez que 

ocupa um papel central na Gestão de recursos humanos, sendo partir dele, ou seja, das 

competências que descreve e operacionaliza, que todos os outros subsistemas de 

recursos humanos operam. Assim, o subsistema de Recrutamento e Selecção escolhe, 

com base no Modelo, as pessoas, que entre os candidatos, possuem à partida as 

competências adequadas à organização (Hooghiemstra, 1994; DGAP, 2006).  

As competências constituem, portanto, o fundamento dos assessment centers, 

pois os comportamentos aí avaliados são extraídos das mesmas (Lee, 1999). A ausência 

de um Perfil de Competências-chave (Modelo de Competências) torna extremamente 
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difícil a construção de um assessment center, pois não se conhecem as competências a 

avaliar, o que pode comprometer seriamente a sua validade preditiva. 

A limitação anterior, verificou-se no processo de Selecção de candidatos à 

Academia Militar que, desde o seu início até ao ano de 2006, se realizou sem a 

existência formal de um Modelo de Competências que o sustentasse, nomeadamente, a 

construção das provas de grupo que o integram. Esta limitação foi detectada nos anos 

seguintes ao início do processo, estando transcrita nas palavras de Caeiro (1977, pp. 26-

27): “O plano de provas descrito, embora no geral coerente e sistemático, não partiu de 

estudos de base sobre a especificidade dos cursos da Academia Militar, o tipo de tarefas 

com as quais os candidatos se iriam confrontar (de natureza estritamente escolar, umas; 

de natureza física, militar, ou social, outras), e as características das carreiras militares. 

Ele representa antes a transposição para a selecção dos futuros oficiais do quadro 

permanente do modelo e dos instrumentos que já estavam a ser utilizados na selecção de 

graduados para as diferentes especialidades do quadro complemento”. Embora 

detectada no início do processo, esta limitação só foi colmatada em 2006, com a 

construção do “Modelo de Competências do Oficial do Exército oriundo da Academia 

militar” o que, por sua vez, deu o mote para a construção de Provas de Grupo 

alicerçadas no mesmo, com aplicação inicial no ano de 2007. 

 

4.2.2. Dificuldades de avaliação manifestadas pelos observadores-avaliadores 

 

Salienta-se que as dificuldades de avaliação manifestadas pelos observadores-

avaliadores nas Provas de Grupo não se encontram transcritas em nenhum documento, 

sendo apenas o produto das suas críticas e reflexões verbais, nas reuniões de debriefing 

pós-selecção. No entanto, verifica-se que estas dificuldades se encontram descritas na 

literatura acerca deste assunto e, neste caso, podem ser resumidas a duas.  

Uma das dificuldades que se tem verificado nos assessment centers é que as 

dimensões a avaliar não são completamente ortogonais, o que dificulta a decisão dos 

avaliadores sobre em que dimensão cotar os comportamentos observados. Para além 

deste problema ao nível da cotação, as elevadas intercorrelações verificadas entre 

dimensões têm sido vistas pela investigação como um factor que implica a diminuição 

da validade discriminante e, consequentemente, a validade de construto dos assessment 

centers (Kolk, Born, & Van Der Flier, 2004).  
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Este aspecto verificava-se nas Provas de Grupo ao nível da sobreposição das 

definições operacionais de algumas das dimensões envolvidas. Vejamos o exemplo da 

Prova de Projecto e Planeamento. Nesta prova, entre outras, eram avaliadas até 2006, 

dimensões como a “Inteligência prática” (“competência para analisar e organizar os 

vários factores da situação problemática e propor uma solução exequível e eficaz”), 

“Sentido de urgência” (“competência para ter em conta o factor tempo e a sua 

importância para uma solução sensata e exequível dos problemas”) e “Capacidade de 

organização” (“competência para apreciar os factores implicados na solução do 

problema e de organizar um plano razoável e exequível, atribuindo correctamente 

prioridades”). Pelas definições operacionais aqui expostas é nítida a sobreposição de 

conceitos, pois em todas é, de uma forma geral, avaliada a competência para análise do 

problema e produção de uma solução eficaz. Também na Prova de Obstáculos se 

verifica este tipo de sobreposição, por exemplo, “Inteligência prática” (“competência 

para analisar e organizar os vários factores da situação problemática e propor uma 

solução exequível e eficaz”), “Sentido de urgência” (“competência para ter em conta o 

factor tempo e a sua importância para uma solução sensata e exequível dos problemas”) 

e “Iniciativa” (“competência para, em situações difíceis ou de impasse, propor soluções 

ou desenvolver acções”). Esta sobreposição das definições operacionais das dimensões 

criou dificuldades de avaliação, devido aos observadores-avaliadores serem colocados 

na dúvida de decidirem em que dimensões deveriam avaliar os comportamentos 

observados, se numa, ou se em todas elas. Efectivamente, verificou-se que diferentes 

observadores avaliavam os mesmos comportamento em dimensões diferentes e, outros 

ainda, em várias dimensões. 

Outra dificuldade que se verificou foi a inexistência de uma grelha de 

observação onde constassem os “Indicadores Comportamentais” respectivos das 

dimensões avaliadas. Embora nas grelhas de observação constassem as definições 

operacionais das dimensões avaliadas, não estavam explícitos os “comportamentos 

concretos observáveis” avaliados em cada dimensão. Assim, os observadores-

avaliadores eram forçados a recorrer aos seus próprios repertórios comportamentais, 

resultantes das suas diferentes experiências de vida, para avaliar as dimensões. Este 

facto, embora atenuado pela acção de formação em assessment centers anterior ao 

processo, constituía uma limitação, devido às divergências pessoais de conceitos. 
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4.2.3. Ausência de estudos de carácter psicométrico 

 

Tal como referido anteriormente (pp. 77-78), a validade de construto dos 

assessment centers é, normalmente, verificada através de dois métodos analíticos 

(Lievens & Thornton III, 2005). O primeiro método, consiste na análise da relação da 

cotação final das dimensões com construtos similares medidos por outros métodos, tais 

como testes ou entrevistas. O segundo método, consiste no estudo de comparação das 

validades convergente e discriminante resultantes das avaliações das dimensões em 

questão. Segundo Sackett e Dreher (1982), este processo é realizado através de técnicas 

de decomposição da matriz MTMM, sendo que a evidência de que as dimensões são os 

construtos subjacentes aos julgamentos dos avaliadores só emerge, quando as 

correlações MT-HM (a mesma dimensão ao longo de todos os exercícios) são 

superiores às correlações HT-MM (diferentes dimensões dentro do mesmo exercício) ou 

HT-HM (diferentes dimensões de diferentes exercícios). Para além destes dois métodos, 

é, ainda, comum recorrer-se à análise factorial dos resultados obtidos nas dimensões 

(Lievens, 2001), técnica esta que segundo Smith (1976, citado por Sackett & Dreher, 

1982) e Bowler e Woehr (2006), apresenta vantagens em relação matriz multitraço-

multimétodo (MTMM) na avaliação da validade interna de construto. 

 No caso das Provas de Grupo envolvidas no processo de Selecção de candidatos 

à Academia Militar, nunca foi realizado um estudo deste tipo, para verificação da 

validade de construto. Quanto a outros estudos de carácter psicométrico para 

verificação, quer das dimensões avaliadas, quer da classificação final designada de 

“Escalonamento de Avaliação Global” (EAG) que reflecte o desempenho global ao 

longo das provas, os mesmos nunca foram realizados. Assim, desconhece-se se as 

dimensões e o EAG seguem ou não uma “distribuição normal”. Este aspecto é 

relevante, pois está relacionado com o rigor da avaliação e com a equidade do próprio 

processo de Selecção. A ausência destes estudos implica que, embora os avaliados 

recebam um EAG (numérico), o mesmo têm pouco valor, sendo relegado para segundo 

plano e substituído por um EAG qualitativo, atribuído por consenso do júri de acordo 

com a sua experiência profissional, ou seja, de forma subjectiva. A consequência prática 

é que, estes EAGs qualitativos designados por “pareceres” podem estar, muitas vezes, 

pouco relacionados com os numéricos, isto é, podem ser atribuídos “pareceres” 

superiores a candidatos com EAGs numérico inferiores, ou vice-versa, o que pode criar 

falta de equidade no processo de Selecção. 
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4.3. Objectivos de Estudo 

 

Devido às Provas de Grupo envolvidas no processo de Selecção de candidatos à 

Academia Militar já serem utilizadas há mais de três décadas e apresentarem um 

conjunto de limitações inerentes à sua própria longevidade, iniciou-se em 2007 o 

processo de actualização e validação das mesmas, tema desta investigação. Assim, os 

objectivos de estudo da presente investigação são os seguintes: 

 

1 – Verificar a precisão das Provas de Grupo; 

2 – Verificar a validade interna de construto das provas, através da análise 

conjunta da validade convergente, da validade discriminante e da análise 

factorial exploratória das avaliações das dimensões em questão; 

3 – Verificar a emergência de factores de 2ª ordem (Liderança, Cognitivo, 

Emocional); 

4 – Verificar se os factores de 2ª ordem apresentam uma distribuição normal, 

que permita a elaboração de normas para os mesmos; 

5 – Verificar se o EAG apresenta uma distribuição normal, que permita a 

elaboração de normas para as provas utilizadas. 

 

 


