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RESUMO 

Nos últimos dez anos os Oficiais do Exército Português têm sido avaliados em cada ano pelos seus 
Comandantes, através de um modelo de notação simples que inclui 16 atributos com uma escala 
descritiva de 5 níveis para cada um. O modelo actual tornou-se ineficiente por diversas razões, 
nomeadamente por não ser possível distinguir os desempenhos bons dos muito bons. 
Esta comunicação descreve o processo de intervenção em que as metodologias de Decision 
Conferencing e Multicritério de Apoio à Decisão são utilizadas para ajudar um grupo de trabalho na 
estruturação de um novo modelo de avaliação de desempenho baseado em competências para o 
Exército Português. 
Este modelo deverá não só avaliar os atributos de desempenho mas, também, o potencial individual de 
cada oficial em que a especialização funcional deverá ser tida em consideração. 
Desenvolvido neste contexto este estudo fez uso de alguns Sistemas de Apoio à Decisão, 
nomeadamente, “Decision Explorer” para a construção de mapas cognitivos, onde os aspectos 
principais (perspectivas-chave) do problema foram identificados, e “MACBETH” (Measuring 
Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique) para a construção do modelo de 
avaliação. 
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ABSTRACT 
During the last ten years, Portuguese Army’s officers have been evaluated each year by their 
commanders, following simple notation model which includes 16 attributes and a specific 5-level 
descriptive scale for each one. The actual model has become inefficient for several reasons, mainly 
because it is no longer able to distinguish between very good and good performers. 
This paper describes the intervention process in which Decision Conferencing and Multiple Criteria 
Decision Aid (MCDA) methodologies were used to help a work group on structuring a new 
competency based performance appraisal model for the Portuguese Army. 
It was agreed that the new model should be suited for the assessment not only of performance 
attributes (performance appraisal) but also of the individual potential of each officer, and, therefore, 
functional specialization had to be taken into account. 
Developed in this framework, the study made use of several interactive Decision Support Systems, 
namely "Decision Explorer" for the construction of cognitive maps, where the core aspects (key 
perspectives) of the problem were identified, and "MACBETH" (Measuring Attractiveness by a 
Categorical Based Evaluation Technique) for the construction of the evaluation model. 
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