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RESUMO

Neste artigo descreve-se o modelo de adaptabilidade na carreira de Donald Su per, e a sua 
relação com a construção do Inventário das Preocupações da Carreira. A versão portuguesa do 
Inventário foi aplicada a uma amostra de 881 homens, empregados, com um leque de idades 
que engloba as fases da carreira na vida adulta. É analisada a relação entre idade e preocu-
pações de carreira dominantes, bem como algumas características metrológicas a nível da 
consistência interna e da valida de de construção das medidas: estudo das intercorrelações e 
análise em componentes principais.
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ABSTRACT

This article examined Super’s model of career adaptability and the development of the 
Adult Career Concerns Inventory (ACCI). The Portuguese adaptation of the ACCI were admi-
nestered to 881 males, employed full-time, and with an age span that encompasses all adult 
career stages. The relations between age and dominant career concerns are reported, as well as 
internal consistency and validity measures: intercorre lations and principal components analysis 
were reported.
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RESUMEN

En este artículo se describe el modelo de adaptabilidad en la carrera de Donald Super, y su 
relación con la construcción del Inventario de las Preocupaciones de la Carrera. La versión 
portuguesa del Inventario fue aplicada a una muestra de 881 hombres, empleados, con un 
abanico de edades que comprende las fases de la carrera en la vida adulta. Se analiza la relación 
entre la edad y las preocupa ciones de carrera predominantes, así como algunas características 
metrológicas a nivel de la consisten cia interna y de la validez de construcción de las medidas: 
estudio de las intercorrelaciones y análisis en componentes principales.
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