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Embora a investigação aponte para a necessidade de considerar múltiplos critérios de
eficácia grupal, o desempenho de tarefa constitui o mais frequentemente utilizado,
apresentando-se como um constructo com um importante valor instrumental. O presente
estudo teve como objetivo analisar as propriedades psicométricas da Escala de
Avaliação do Desempenho Grupal (EADG – II). A amostra é constituída por 173
membros de uma força de segurança de natureza militar portuguesa (correspondentes
aos líderes dos grupos/equipas de trabalho). Os resultados da análise de
dimensionalidade, efetuada através de uma análise fatorial confirmatória, revelam bons
indicadores de ajustamento [χ2(15) = 27.73, p < .05, SRMR = .02, RMSEA = .07, CFI =
.99 e TLI = .98]. O alfa de Cronbach apresentou o valor de .94. Em síntese a escala
EADG, na sua versão reduzida, possui boas qualidades psicométricas para avaliar o
desempenho grupal.
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