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| Descrição | 

Esta escala foi traduzida por Gomes (2007) a partir dos trabalhos originais 

de Mowday, Steers e Porter (1979), existindo dados da sua adaptação em 

diferentes populações em Portugal (ver Afonso & Gomes, 2009; Silva & 

Gomes, 2009). 

A escala visa avaliar os sentimentos, atitudes e valores positivos 

assumidos pelos profissionais relativamente ao seu local de trabalho (ex: 

sentimentos de orgulho por fazer parte da organização em causa, motivação e 

disponibilidade para fazer sacrifícios pessoais em nome da organização, etc.). 

A versão original é constituída por quinze itens sendo, no entanto, possível 

utilizar apenas nove itens (que correspondem aos que são formulados pela 

positiva) de modo a extrair o fator original avaliado pela escala (ver Mowday, 

Porter, & Steers, 1982). Neste caso, efetua-se o somatório da pontuação total 

obtida e divide-se por nove. 

De igual modo, é ainda possível utilizar uma versão mais reduzida do 

instrumento utilizando apenas 2 dos itens (“Sinto orgulho em dizer aos outros 

que trabalho nesta organização”; “Sinto-me inspirado a dar o meu melhor pelo 

facto de trabalhar nesta organização”) (ver Comley & Woosley, 2000). A 

redução em 7 itens justifica-se pelo facto de alguns estudos demonstrarem que 

os 2 itens propostos nesta versão são aqueles que apresentam os valores mais 

elevados de correlação item-total da escala, na avaliação do comprometimento 

organizacional (ver Turner, Nock & Toscano, 1989), sendo por isso os mais 

adequados para avaliar o factor original. 

Os itens são respondidos numa escala tipo “Likert” de 5 pontos (1 = 

Discordo totalmente; 5 = Concordo totalmente), sendo possível obter um 

“score” total resultante da soma das pontuações obtidas e respetiva divisão 

pelo número de itens. 
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| Cotação | 

 

 

Escala 

 

Itens 

Comprometimento Organizacional (9 itens) 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Total = 9 – 45 ou 1 – 5 

 

 

| Condições de aplicação | 

1) Analisar a aplicação do instrumento com o(s) participante(s), explicando o 

objetivo da sua utilização (“analisar a experiência laboral”) e o carácter 

confidencial da recolha dos dados; 

2) Planear 5 a 10 minutos para a aplicação e preenchimento; 

3) Organizar um contexto reservado e sossegado: evitar a presença de 

pessoas não implicadas na avaliação durante o preenchimento do 

instrumento. 
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| ECO | PT 

As afirmações que se seguem dizem respeito à forma como se sente no 

seu local de trabalho. Por favor, entenda a palavra “organização” utilizada em 

várias afirmações como representando o seu local concreto e específico de 

trabalho (ex: sector de uma empresa, departamento de uma 

escola/universidade, serviço ou secção de um hospital, posto de polícia, etc.). 

Por favor, indique em que medida cada uma das afirmações se aplica à 

sua situação em concreto. 
 

 
Discordo 

totalmente 

Concordo 

totalmente 

1. Estou disposto a esforçar-me, para além do que 

é normal, no sentido de ajudar esta organização 

a ter sucesso 

1 2 3 4 5 

2. Digo aos meus amigos que esta organização é 

um excelente local para trabalhar 
1 2 3 4 5 

3. Estou disposto a aceitar praticamente todo o tipo 

de tarefas de modo a poder continuar a trabalhar 

nesta organização 

1 2 3 4 5 

4. Verifico que os meus valores pessoais e desta 

organização são bastante semelhantes 
1 2 3 4 5 

5. Sinto orgulho em dizer aos outros que trabalho 

nesta organização 
1 2 3 4 5 

6. Sinto-me inspirado a dar o meu melhor pelo facto 

de trabalhar nesta organização 
1 2 3 4 5 

7. Sinto-me muito contente por ter escolhido esta 

organização para trabalhar 
1 2 3 4 5 

8. Interessa-me realmente o destino desta 

organização 
1 2 3 4 5 

9. Para mim, este é o melhor local possível para 

trabalhar 
1 2 3 4 5 
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| OCQ | ENG 

Listed below are a series of statements that represent possible feelings 

that you might have about the organization you work for. 

Please understand the word “organization” used in various statements to 

represent your specific place of work (eg: company sector, department of a 

school/university, service or section of a hospital, police station, etc.). 

Please indicate to what extent each of the statements applies to your 

specific situation. 

 

 
Strongly  

Disagree 

Strongly 

agree 

1. I’m willing to put in a great deal of effort beyond 

that normally expected in order to help this 

organization to be successful 

1 2 3 4 5 

2. I talk up this organization to my friends as a great 

organization to work for 
1 2 3 4 5 

3. I would accept almost any type of job assignment 

in order to keep working for this organization 
1 2 3 4 5 

4. I find that my values and the organization’s 

values are very similar 
1 2 3 4 5 

5. I am proud to tell others that I am part of this 

organization 
1 2 3 4 5 

6. This organization really inspires the very best in 

me in the way of job performance 
1 2 3 4 5 

7. I am extremely glad that I chose this organization 

to work for over others I was considering at the 

time I joined 

1 2 3 4 5 

8. I really care about the fate of this organization 1 2 3 4 5 

9. For me this is the best of all possible 

organizations for which to work 
1 2 3 4 5 

 


