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Estudos psicométricos do Inventário de
Preocupações de carreira: para que servem?

Psychometric studies of the Adult Career Concerns
Inventory: what for?

MARIA EDUARDA DUARTE1, MANUEL RAFAEL

RESUMO

Integradas numa perspectiva desenvolvimentista da carreira têm sido reali-
zadas, desde a década de 90 do século XX, várias investigações em amostras de
adultos portugueses utilizando o Inventário das Preocupações de Carreira. A
diversidade das amostras, das variáveis consideradas e do tipo de estudos per-
mite ter na actualidade um conhecimento relativamente extenso das proprieda-
des do Inventário das Preocupações de Carreira e da sua relação com outras
dimensões psicológicas. Neste artigo apresentam-se os fundamentos teóricos,
as características do Inventário das Preocupações de Carreira e uma síntese dos
principais resultados obtidos relativamente a características psicométricas (pre-
cisão, validade), análises de natureza diferencial e relação com outros instru-
mentos de avaliação psicológica. Discutem-se as principais implicações desses
estudos nos planos interindividual e intraindividual e as necessidades ao nível
da investigação no sentido de aprofundar o conhecimento da dimensão psicoló-
gica de adaptabilidade na carreira.
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ABSTRACT

Based on the developmental approach on career studies, the Adult Career
Concerns Inventory has been administered to a variety of Portuguese adult sam-
ples, since the 90´s. The diversity of participants, as well as the aggregated
variables associated to these studies, allows, till the moment, a deep knowledge
about the properties of the instrument, and the relationship with other psycho-
logical dimensions. The theoretical framework, the picture of the instrument,
and a synthesis of the main psychometric properties (reliability, validity), diffe-
rential analysis, and also the connections with other psychological devices are
presented. Implications of the studies at inter- and intra-individual levels are
discussed. The main conclusion suggests the importance of further research for
a deeper understanding of the career adaptability dimension.
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