
Capítulo 4 

Neste capítulo, procedemos à descrição do plano experimental, do 

universo de observação, das características da amostra e, por fim, das 

condições de aplicação e de recolha dos dados. 

Considerámos relevante fazer uma caracterização mais aprofundada do 

contexto de investigação, por se tratar de um contexto muito específico, cujas 

características são, muitas vezes, pouco conhecidas, para quem se encontra 

fora dele. 

Para a caracterização da amostra tiveram-se em conta as variáveis sexo, 

idade, curso, ano de curso, estado civil e distrito de residência. 

Finalizamos o capítulo com a descrição das condições de aplicação e de 

recolha dos dados. 

 

 

4.1 Plano experimental 

 

Para a realização deste estudo procedemos a uma revisão de literatura 

onde, por um lado foi feita uma pesquisa das principais investigações 

realizadas nesta área de conhecimento e por outro lado se procurou 

compreender o papel dos Comportamentos de Cidadania Organizacional no 

âmbito da psicologia dos recursos humanos, nomeadamente no planeamento e 

integração de novos colaboradores numa organização (cf. Capítulo 1 e 2).  

Procedemos, ainda, à descrição do Modelo Circumplexo de 

Comportamentos de Cidadania Organizacional proposto por Moon, Van Dyne, 

e Worbel (2005) que se constitui como uma proposta de conceptualização e de 

operacionalização do conceito supra citado (cf. Capítulo 2). 

Tal como referimos anteriormente (cf. Capítulo 3), não há registo de que 

este instrumento tenha sido utilizado em nenhuma investigação, quer no 

contexto nacional, quer internacional, pelo que considerámos essencial a 

análise das fontes com base nas quais foram recolhidos os itens propostos. 

Procedeu-se, então, à tradução e adaptação dos itens e elaborou-se o 
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Questionário sobre Comportamentos de Cidadania Organizacional, com o 

objectivo de proceder à sua aplicação a uma amostra da Academia Militar. 

Na utilização do Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional foi também aplicada uma ficha de identificação, através da qual 

se recolheram elementos para a análise de diferenças entre grupos. 

Procedemos, em primeiro lugar, a um estudo piloto do instrumento, através da 

aplicação do Questionário a um grupo de alunos mais antigos (5º e 6º anos), de 

forma a assegurar a qualidade da tradução e indicadores de natureza 

psicométrica, designadamente a precisão dos itens, bem como a adequação do 

instrumento ao contexto em causa (cf. Capítulo 3).  

À escolha da amostra não foi alheio um interesse muito especial da 

autora por se tratar do contexto militar, contexto este em que exerce a sua 

actividade profissional. Acresce o facto da Academia Militar marcar o ingresso 

dos futuros oficiais dos quadros permanentes do Exército e da Guarda 

Nacional Republicana, o que parece contribuir para moldar o futuro destas 

Instituições de uma forma muito marcada, nomeadamente através do 

planeamento e integração na Instituição. 

consideram-se como participantes nesta investigação os Cadetes Alunos 

que estavam a frequentar os quatro primeiros anos da Academia Militar no ano 

lectivo de 2004/2005, tendo-se procurado constituir uma amostra 

representativa da população. 

 

 

4.2 Caracterização do contexto  

 

Em qualquer investigação em Ciências Sociais, e em particular na 

Psicologia, assume particular importância a caracterização do contexto em que 

se realiza a investigação. O contexto determina em larga medida a 

interpretação dos dados estudados, estabelecendo igualmente os limites das 

conclusões obtidas. Este facto é, como referimos, particularmente relevante, 

em especial nesta investigação, dado tratar-se de um contexto, desconhecido 

84 



Capítulo 4 

em algumas especificidades, que devem naturalmente ser consideradas na 

interpretação dos resultados. 

Com base neste pressuposto, considerámos como relevante uma 

descrição criteriosa do contexto em que decorre este estudo. A Academia 

Militar, enquanto estabelecimento de ensino universitário, existe desde 1959, 

como directa sucessora da Escola do Exército. Rege-se pelas disposições dos 

Decretos-Leis n.º 42151 e n.º 42152, ambos de 12 de Fevereiro de 1959, do 

Decreto-Lei n.º 678/76, de 1 de Setembro, e do Decreto-Lei n.º 48/86, de 13 de 

Março, que institucionalizaram o relacionamento entre as escolas militares de 

ensino superior e os estabelecimentos de ensino que integram o sistema de 

ensino superior Português. 

A Academia Militar é, portanto, um estabelecimento militar de ensino 

superior, integrado no sistema de ensino superior Português, cuja missão 

consiste em desenvolver actividades de ensino, de investigação e de apoio à 

comunidade, com o objectivo essencial de formar oficiais para os quadros 

permanentes do Exército e da Guarda Nacional Republicana (Regulamento da 

Academia Militar, 1991). 

Assim, e com o propósito de cumprir estes objectivos: 

- Ministra licenciaturas em Ciências Militares, Engenharia Militar, Engenharia 

Electrotécnica Militar, Engenharia Mecânica Militar, Medicina, Medicina 

Dentária, Medicina Veterinária e Farmácia; 

- Realiza cursos de nível superior destinados a estrangeiros, no âmbito de 

acordos internacionais de cooperação; 

- Ministra, também, cursos ou estágios de nível superior, para actualização, 

aperfeiçoamento, especialização ou reciclagem, com especial interesse para 

o Exército e para a Guarda Nacional Republicana; 

- Realiza e apoia cursos de pós-graduação, participa em projectos de 

investigação com especial interesse para a Defesa Nacional. (Regulamento 

Academia Militar, 1991). 

A sua orgânica traduz-se numa simbiose entre a orgânica funcional de 

qualquer unidade militar e as características organizacionais de um 
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estabelecimento universitário, podendo ser considerada como uma burocracia 

mecanicista, uma vez que nela predomina a centralização, formalização e a 

estandardização dos procedimentos. É no topo estratégico que se concentra o 

poder de decisão, utilizando a comunicação vertical e descendente, em que é 

evidente a distinção entre a hierarquia e as tarefas. Outra das suas 

características burocráticas é o facto de se tratar de uma estrutura grande e 

antiga (Mintzberg, 1995). 

Para melhor compreender a estrutura desta organização, recorremos ao 

modelo proposto por Mintzberg (1995) - o Modelo das Configurações 

Estruturais. Neste modelo, o autor defende que a estrutura das organizações 

se pode dividir em cinco componentes principais: o Topo Estratégico, a Linha 

Hierárquica ou Intermédia, o Centro Operacional, a Tecno-estrutura e os 

Serviços de Apoio Logístico. Às três primeiras compete o poder de decisão, 

encarregando-se as restantes do apoio funcional.  

O Topo Estratégico é composto pelos elementos da organização 

responsáveis pela gestão global e pelos quadros dirigentes que os apoiam 

directamente. Esta responsabilidade engloba três campos essenciais: a 

supervisão directa, o estabelecimento das relações externas e o 

desenvolvimento da estratégia da organização. Na Academia Militar o topo 

estratégico corresponde ao Comando, que integra o Comandante, o 2.º 

Comandante e os Órgãos de Apoio ao Comando. O Comandante, um general 

do Exército, é nomeado nos termos da Lei de Defesa Nacional e das Forças 

Armadas, para além das competências atribuídas pelos regulamentos aos 

comandantes de Unidades ou Órgãos do Exército e daquelas que o Chefe do 

Estado-Maior do Exército entenda nele delegar, deve dirigir superiormente 

todas as actividades da Academia Militar (Art 6.º do Regulamento da Academia 

Militar, 1991). Ao 2.º Comandante “compete coadjuvar o comandante em todos 

os actos de serviço, bem como desempenhar as tarefas específicas que aquele 

entender atribuir-lhe” (Art 9.º do Regulamento da Academia Militar, 1991). Os 

Órgãos de Apoio ao Comando devem “assegurar o apoio necessário à acção 

de comando de acordo com a regulamentação geral do Exército” (Art. 11.º do 

Regulamento da Academia Militar, 1991). 
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A Linha Hierárquica ou intermédia assegura a ligação entre o Vértice 

Estratégico e o Centro Operacional. Segundo Mintzberg (1995), esta 

componente só se justifica em grandes organizações apologistas do 

mecanismo de coordenação, supervisão directa. Na Academia Militar, a Linha 

Hierárquica é composta pelo Corpo de Alunos e pela Direcção de Ensino. Esta 

tem como missão planear, coordenar e controlar as actividades de ensino. 

O Centro Operacional é composto pelos membros da organização que 

efectuam o trabalho básico relacionado com a produção de bens e serviços. 

Para Mintzberg (1995) esta componente é a parte crucial da organização que 

produz os resultados essenciais que a conservam viva. Pensando na Academia 

Militar, o Centro Operacional é composto pelos professores e instrutores que 

têm como missão ministrar toda a formação e instrução planeada e coordenada 

pela Linha Hierárquica (Corpo de Alunos e Direcção de Ensino). 

À Tecno-estrutura pertencem aqueles que planeiam e controlam o 

trabalho e que se ocupam da adaptação da organização ao seu meio ambiente 

e respectivas transformações. Assim, “podem conceber, planear ou assegurar 

a formação dos operacionais mas não executam o trabalho propriamente dito” 

(Mintzber, 1995 p. 49). A Tecno-estrutura da Academia Militar é constituída 

pelo Gabinete de Apoio ao Comando que se subdivide em várias secções, 

entre as quais a Secção de Estudos e Planeamento, o Gabinete de Informação 

Interna, Relações Públicas, Protocolo e Acção Cultural; a Secção de 

Qualidade; a Secção de Psicologia Aplicada e a Secretaria. Todas estas 

secções têm como objectivo geral garantir o apoio ao comando nas áreas dos 

estudos, qualidade (avaliação e inspecção), informação interna, relações 

públicas, protocolo, actividades culturais como o apoio pessoal ao 

Comandante. Esta estrutura é ainda composto pelo Centro de Investigação 

(CINAMIL) que tem a seu cargo a inovação e o desenvolvimento tecnológico do 

Exército Português.  

O Apoio Logístico garante o funcionamento da organização e evita 

alguma vulnerabilidade proveniente das incertezas do meio. De acordo com 

Mintzberg (1995), é composto por aqueles que trabalham fora do fluxo de 

trabalho operacional. Na Academia Militar o Apoio Logístico é proporcionado 

pela Direcção dos Serviços Gerais, que tem por missão assegurar o normal 
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funcionamento das actividades de carácter logístico e administrativo, bem 

como a segurança e a defesa das instalações, garantindo a eficiência dos 

serviços próprios e a prontidão dos recursos disponíveis (Art.º 43 alínea 1 do 

Regulamento da Academia Militar, 1991). 

Para a nossa investigação, importa analisar com um pouco mais de 

atenção a Linha Hierárquica intermédia, composta pelo Corpo de Alunos e a 

Direcção de Ensino, uma vez que é a este nível que se assegura a ligação 

entre o Vértice Estratégico e o Centro Operacional. Esta ligação permite 

constituir a coordenação e o planeamento de toda a formação ministrada aos 

alunos, com o objectivo de formar os oficiais do quadro permanente do Exército 

e da Guarda Nacional Republicana. A importância desta estrutura está na 

formalização das normas e regras, dado que como já referimos, cabe à 

Direcção de Ensino planear, coordenar e controlar as actividades de ensino 

bem como proceder à instrução e investigação necessárias à melhor 

orientação pedagógica e ao melhor rendimento de ensino, e ao Corpo de 

Alunos enquadrar militar e administrativamente os alunos dos cursos de 

formação de oficiais, assim como ministrar uma adequada preparação militar, 

moral, cívica e física. 

O ensino ministrado nos cursos de formação de oficiais engloba quatro 

vertentes fundamentais:  

- Formação científica de base de nível universitário, com vista a assegurar a 

aquisição dos conhecimentos e da dinâmica intelectual essenciais ao 

permanente acompanhamento da evolução do saber;  

- Formação científica de índole técnica e tecnológica destinada a satisfazer as 

qualificações profissionais indispensáveis ao desempenho das funções 

técnicas, no âmbito de cada uma das armas e serviços do Exército e da 

Guarda Nacional Republicana;  

- Formação comportamental consubstanciada numa sólida educação militar, 

moral e cívica, tendo em vista o desenvolvimento de atributos de carácter, alto 

sentido do dever, honra e lealdade, culto da ordem e da disciplina e as 

qualidades de comando e chefia inerentes à condição militar;  
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- Por fim, a preparação física e de adestramento militar, visando conferir aos 

alunos o desembaraço físico e o treino, imprescindíveis ao cumprimento das 

suas missões futuras (Secção I do Capítulo III do Regulamento da Academia 

Militar, 1991). 

Os cursos de formação de oficiais compreendem ainda outras actividades 

complementares, baseadas na correcta gestão dos tempos livres, englobando 

actividades de carácter lúdico e de cultura geral e tendo em vista o 

aperfeiçoamento da formação global dos alunos. Estes cursos integram 

também estágios de duração variável, com a finalidade de proporcionar aos 

alunos a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos. 

As actividades de ensino na Academia Militar têm carácter presencial 

obrigatório e desenvolvem-se através de aulas teóricas, teórico-práticas, 

práticas, de laboratório e seminários, complementados por conferências, 

trabalhos de aplicação, exercícios no campo, estágios, visitas e missões de 

estudo. Estas actividades são geridas em função da pedagogia mais 

aconselhável ao processo de ensino/aprendizagem das matérias das áreas 

curriculares que integram os planos dos diversos cursos (Regulamento da 

Academia Militar, 1991). 

Para além disso, estes alunos têm funções e responsabilidades no 

quotidiano da Academia Militar: porta-estandarte Nacional, porta-estandarte do 

corpo de alunos, porta guião do (s) batalhão (ões), porta flâmula da(s) 

companhia(s), chefes de curso ou turma, aluno comandante de companhia, 

aluno comandante de pelotão, aluno chefe de mesa, aluno chefe de quarto, 

aluno subchefe de quarto, aluno dia à companhia, entre outras. Estas funções 

visam a integração dos alunos nos procedimentos internos da instituição, bem 

como a assimilação de condutas e procedimentos internos. 

A admissão dos alunos para a frequência dos cursos de formação de 

oficiais é feita através de concurso documental e de prestação de provas. Os 

candidatos admitidos ficam sujeitos à legislação militar e ao regime escolar de 

vida interna e de administração, estabelecidos no Regulamento da Academia 

Militar para os alunos dos cursos de formação de oficiais. Estão, ainda, sujeitos 

a um regime disciplinar especial. 
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4.3. Caracterização da amostra 

 

A amostra é constituída por alunos dos quatro primeiros anos da 

Academia Militar, num total de 4611 sujeitos, com idades compreendidas entre 

os 18 e os 31 anos. 

No ano lectivo de 2004/2005, a população da Academia Militar, dos 

quatro primeiros anos era no total de 487 alunos, 155 do 1.º ano, 138 do 2.º 

ano, 98 do 3.º ano e 96 do 4.º ano. 

No quadro 4.1 sintetiza-se a informação relativa às variáveis sexo e anos 

de curso, considerando os seguintes grupos: 1.º ano, 2.º ano, 3.º ano, 4.º ano. 

A opção pelos quatro primeiros anos do curso, fundamenta-se no facto de a 

maior parte das licenciaturas ministradas na AM terem a duração de 5 anos, 

sendo o quinto ano de tirocínio, equivalente ao ano de estágio de uma 

licenciatura civil. Apenas os cursos de Engenharia e Serviço de Saúde têm 

uma duração superior a 5 anos, sendo um número reduzido de alunos que 

adquiriu já um estatuto diferente dentro da organização. Estes últimos, foram 

escolhidos para integrar o estudo piloto, como especialistas, e não fazem parte 

do estudo principal da investigação. Os alunos dos restantes cursos que se 

encontram a frequentar o 5.º ano, estão colocados nas diversas escolas das 

armas e serviços pelo que também não fazem parte deste mesmo estudo.  

O grupo do 1.º ano é constituído por 144 Cadetes Alunos (31.6% da 

amostra total), 129 do sexo masculino (31.9%) e 15 do sexo feminino (29.4%); 

o grupo do 2.º ano é constituído por 118 Cadetes Alunos (25.9% da amostra 

total), 111 do sexo masculino (27.5%) e 7 do sexo feminino (13.7%); o grupo do 

3.º ano é constituído por 121 Cadetes Alunos (26.6% da amostra total), 108 do 

sexo masculino (26.7%) e 13 do sexo feminino (25.5%); o grupo do 4.º ano é 

constituído por 72 Cadetes Alunos (15.8% da amostra total), 56 do sexo 

masculino (13.9%) e 16 do sexo feminino (31.4%). 

 

                                                 
1 Na descrição da amostra que se segue, o N total apresentado para as variáveis de caracterização difere do N total 
da amostra, visto que alguns dos participantes não responderam à totalidade das questões formuladas.  
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Quadro 4.1 

Distribuição da amostra por sexo e ano do curso 

 
 Masculino Feminino Total 
 N % N % N % 
1.º ano 129 31.9 15 29.4 144 31.6 
2.º ano 111 27.5 7 13.7 118 25.9 
3.º ano 108 26.7 13 25.5 121 26.6 
4.º ano 56 13.9 16 31.4 72 15.8 
Total 404 100 51 100 455 100 

 

 

No quadro 4.2 apresenta-se a distribuição da amostra por sexo e idade. 

De um total de 451 sujeitos, 401 (89%) são do sexo masculino e 50 (11%) do 

sexo feminino, constatando-se um desequilíbrio entre o sexo masculino e o 

sexo feminino, de acordo com o contexto em que a amostra se insere.  

 

Quadro 4.2 

Distribuição da amostra por sexo e idade 

 

 Masculino Feminino Total 
Idade N % N % N % 
18 19 4.7 6 12.0 25 5.5 
19 67 16.7 5 10.0 72 16.0 
20 70 17.5 9 18.0 79 17.5 
21 97 24.2 13 26.0 110 24.4 
22 74 18.5 5 10.0 79 17.5 
23 29 7.2 7 14.0 36 8.0 
24 17 4.2 2 4.0 19 4.2 
25 11 2.7 1 2.0 12 2.7 
26 9 2.2 0 0.0 9 2.0 
27 4 1.0 1 2.0 5 1.1 
28 1 0.2 0 0.0 1 0.2 
29 1 0.2 0 0.0 1 0.2 
30 1 0.2 0 0.0 1 0.2 
31 1 0.2 1 2.0 2 0.4 
Total 401 100 50 100 451 100 
Média 21.0  21.0  21.2  
Desvio Padrão 2.0  2.0  2.1  
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A média de idades para o conjunto da amostra é de 21.2 anos, com um 

desvio-padrão de 2.1, sendo a média quer para o grupo do sexo masculino 

quer para o grupo do sexo feminino, de 21.0 com desvio padrão de 2.0. 

A distribuição da amostra para as variáveis sexo e curso é apresentada 

no quadro 4.3. A análise dos cursos permite a consideração de cinco 

categorias: os cursos do Exército Armas e da Guarda Nacional Republicana 

Armas (Licenciaturas em Ciências Militares com especialidade nos diferentes 

ramos do Exército e da Guarda Nacional Republicana); os cursos de 

Administração, os cursos do Serviço de Saúde e os cursos de Engenharias. 

O grupo do curso de Exército Armas é constituído por 176 alunos (38.9% 

da amostra total) que se distribuem da seguinte forma 168 do sexo masculino 

(37.2%) e 8 do sexo feminino (1.8%). O grupo do curso Guarda Nacional 

Republicana Armas é constituído por 109 alunos (24.1% da amostra total), 103 

do sexo masculino (22.8%) e 6 do sexo feminino (1.3%). O grupo do curso 

Administração é constituído por 65 alunos (14.4% da amostra total), 54 do sexo 

masculino (11.9%) e 11 do sexo feminino (2.4%). O grupo do curso Serviço de 

Saúde é constituído por 57 alunos (12.6% da amostra total), 36 do sexo 

masculino (8.0%) e 21 do sexo feminino (4.6%). Por último, o grupo do curso 

Engenharias é constituído por 45 alunos (10.0% da amostra total), 42 do sexo 

masculino (9.3%) e 3 do sexo feminino (0.7%). 

 

Quadro 4.3 

Distribuição da amostra por sexo e grupo de curso 

 

 Masculino Feminino Total 
Curso N % N % N % 
Exército Armas 168 37.2 8 1.8 176 38.9 
GNR Armas 103 22.8 6 1.3 109 24.1 
Administração 54 11.9 11 2.4 65 14.4 
Serviço de Saúde 36 8.0 21 4.6 57 12.6 
Engenharias 42 9.3 3 0.7 45 10.0 
Total 403 89.2 49 10.8 452 100 
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A distribuição da amostra por estado civil consta do quadro 4.4, 

verificando-se que a maioria dos participantes (449 correspondendo a 99.1% 

da amostra) são solteiros, sendo que 401 (99.3 %) são do sexo masculino e 48 

(98.0%) do sexo feminino. Os restantes sujeitos (4 correspondendo a 0.9% da 

amostra) são casados, sendo que 3 (0.7%) pertencem ao sexo masculino e 1 

(2%) ao sexo feminino.  

 

Quadro 4.4 

Distribuição da amostra por sexo e estado civil 

 

 Masculino Feminino Total 
Estado civil N % N % N % 
Solteiro 401 99.3 48 98.0 449 99.1 
Casado 3 0.7 1 2.0 4 0.9 
Total 404 100 49 100 453 100 

 

 

Na distribuição da amostra por localidade de residência (distrito) é 

ilustrada no quadro 4.5; constata-se que os participantes residem em 20 

distritos, sendo a sua distribuição geográfica muito diferenciada. Assim, a 

grande maioria (21.5%) reside no distrito de Lisboa, sendo que 20.9% são do 

sexo masculino e 26.7% do sexo feminino; em segundo lugar, com 10.3%, 

encontram-se o grupo de participantes que residem no distrito de Santarém e 

de Viseu, sendo que 10.2% são do sexo masculino e 11.1% do sexo feminino, 

em ambos os distritos. O terceiro grupo mais representativo refere-se aos 

participantes que residem no distrito de Setúbal, com 9.4% dos sujeitos, 9.2% 

do sexo masculino e 11.1% do sexo feminino. Os residentes dos restantes 

distritos são menos representativos, com percentagens que variam entre 0.7% 

(Açores e Madeira) e 5.6% (Braga, o que significa que 51.5% residem nos 

distritos de Lisboa, Santarém, Viseu e Setúbal. 
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Quadro 4.5 

Distribuição da amostra por zona de residência (distrito) 

 

 Masculino Feminino Total 
Idade N % N % N % 
Aveiro 13 3.4 2 4.4 15 3.5 
Beja 5 1.3 1 2.2 6 1.4 
Braga 21 5.5 3 6.7 24 5.6 
Bragança 14 3.7 0 0.0 14 3.3 
Castelo Branco 6 1.6 0 0.0 6 1.4 
Coimbra 20 5.2 1 2.2 21 4.9 
Évora 14 3.7 0 0.0 14 3.3 
Faro 4 1.0 3 6.7 7 1.6 
Guarda 9 2.4 1 2.2 10 2.3 
Leiria 17 4.5 0 0.0 17 4.0 
Lisboa 80 20.9 12 26.7 92 21.5 
Portalegre 7 1.8 0 0.0 7 1.6 
Porto 24 6.3 6 13.3 30 7.0 
Santarém 39 10.2 5 11.1 44 10.3 
Setúbal 35 9.2 5 11.1 40 9.4 
Viana do Castelo 12 3.1 0 0.0 12 2.8 
Vila Real 17 4.5 1 2.2 18 4.2 
Viseu 39 10.2 5 11.1 44 10.3 
Açores 3 0.8 0 0.0 3 0.7 
Madeira 3 0.8 0 0.0 3 0.7 
Total 382 100 45 100 427 100 

 

 

 

4.4 Condições de aplicação e de recolha de dados 

 

A aplicação do Questionário sobre Comportamentos de Cidadania 

Organizacional decorreu ao longo do mês de Junho de 2006. Dada a 

acessibilidade da amostra, e para evitar que a troca de impressões entre 

participantes influenciasse as suas respostas ao Questionário, procurou-se que 

a aplicação decorresse num período de tempo mínimo, dada a natureza dos 

comportamentos em avaliação e o tipo de vivência dos participantes (internato). 

Houve a obrigatoriedade de seguir determinadas etapas de planificação, 

tendo sido necessário uma autorização ao General Comandante da Academia 

Militar, para garantir, em tempo útil, o acesso à amostra de forma a tornar 

possível o desenvolvimento do projecto de investigação.  
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Capítulo 4 

Foi realizado novo contacto com o Comando a Academia Militar, de modo 

a revelar o objectivo do estudo, tendo sido realizada uma reunião com o 

Comandante do Corpo de Alunos e um contacto informal com os Comandantes 

de Batalhão, responsáveis pelos impedimentos diários dos alunos. Nesta 

reunião, procurou-se planificar as aplicações, para que decorressem numa fase 

do ano em que os alunos não tivessem preocupações com avaliações ou 

missões internas.  

Por fim, os alunos foram convocados, por anos lectivos, para uma reunião 

onde foram explicados os objectivos da investigação e solicitada a colaboração 

de todos. A resposta ao Questionário foi realizada de forma voluntária, tendo 

havido uma reacção muito positiva, em especial pela sua simplicidade e 

facilidade do tipo de resposta a dar. Os participantes procederam ao 

preenchimento dos dados pessoais e, em seguida, responderam ao 

Questionário. Prevendo as dúvidas já levantadas no estudo piloto, acerca da 

capacidade de avaliar todos os camaradas de curso, foi explicado que 

deveriam ter em mente, um conjunto de camaradas o mais alargado possível e 

não apenas os mais próximos.  
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