
Ano XIII - N.º 11 - dezembro de 2015





1

Ano IX/X - N.º 11 - dezembro de 2015

Escola Superior de Gestão
Instituto Politécnico de Castelo Branco



2
EDIÇÃO E PROPRIEDADE

Escola Superior de Gestão
Instituto Politécnico de Castelo Branco

DIRETOR
Ana Rita Baptista Garcia

CORPO EXECUTIVO
Nuno José Martins Guerra

Sara Margarida Isidoro Frade de Brito Filipe
Sara Monteiro Morgado Dias Nunes

Hélio Pedro Gonçalves Lameiras

CORPO REDATORIAL
Ana Maria Gonçalves Lourenço Roque Santos Pinto, Ana Paula Robalo do Nascimento Castela, 

Ana Rita Baptista Garcia, André João Pinheiro Costa, António José Fonseca Gaiola, António Mendes Pinto, 
Cristina Isabel Miranda Abreu Soares Fernandes, Cristina Maria dos Santos Estevão, 

David José Geraldes Falcão, Fernando António Alverca Paulico, Filipe Manuel Antunes Pires, 
George Manuel Almeida Ramos, João Renato Carmona Belo Sebastião, Marta Filipa Geraldes Falcão, 

Nuno José Martins Guerra, Pedro Manuel Rodrigues Carvalho, Sara Margarida Isidoro Frade de Brito Filipe, 
Sara Monteiro Morgado Dias Nunes.

CONSELHO DE REVISORES CIENTÍFICOS

ÁREA CIENTÍFICA DA GESTÃO
Gastão Marques (Instituto Politécnico de Portalegre), Pedro Nunes (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave), 

Cristina Fernandes (Instituto Politécnico de Castelo Branco), 
Alejandro del Moral Agúndez (Universidad de Extremadura) 

ÁREA CIENTÍFICA DO TURISMO
Tomás Lopez Guzmán (Universidade de Córdoba), Carlos Costa (Universidade de Aveiro), Adília Ramos (Instituto 

Politécnico de Coimbra), Fernando Moreira (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril), Licínio Cunha 
(Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia), Cristina Estevão (IPCB)

 ÁREA CIENTÍFICA DO DIREITO
José Lamego (Universidade Clássica de Lisboa), Nina Aguiar (Instituto Politécnico de Bragança), Irene Portela 

(Instituto Politécnico do Cávado e do Ave), Marcial Herrero (Universidade da Extremadura), Marta Falcão (IPCB)
 ÁREA CIENTÍFICA DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E DO COMPORTAMENTO

Maria Antonieta Garcia (Universidade da Beira Interior), Maria João Guardado Moreira (IPCB), 
João José Tavares Curado Ruivo (CIPSE - Instituto Politécnico de Leiria), 

Jorge Ferraz (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril)

PRODUÇÃO
Instituto Politécnico de Castelo Branco

CAPA
Tomás Monteiro

EXECUÇÃO GRÁFICA
Serviços Editoriais e de Publicação do IPCB

ASSINATURAS
Escola Superior de Gestão

Palacete das Palmeiras
6060-163 Idanha-a-Nova

Telef. 277200220; Fax. 277202667; E-mail: esg@ipcb.pt

PERIODICIDADE
A revista GESTIN é editada semestralmente

PREÇO E ASSINATURA
Assinatura anual: 4 Euros

ISSN Nº 1645-2534
Depósito Legal n.º 170902/02



3

ÍNDICE

EDITORIAL

O ADUFE NA OIKUMENE IDANHENSE. TURISMO E INOVAÇÃO
Ana Rita Garcia & Sara Brito Filipe

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E ESTÁGIOS CURRICULARES: RECURSOS HU-
MANOS DE RECURSO

Carla Valente, Ana Pinto & Sara Morgado Nunes

GESTÃO DA INOVAÇÃO: UM ESTUDO INTERSETORIAL
Cristina I. Fernandes, João J. M. Ferreira & Mário L. Raposo

A INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA E DA ORIENTA-
ÇÃO PARA O MERCADO NA INOVAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NO DE-
SEMPENHO EM EMPRESAS DE TURISMO: O CASO DO SETOR HOTE-
LEIRO

Eugénia de Matos Pedro & Maria José Silva

ACCOUNTABILITY DO TURISMO: A IMPORTÂNCIA DA BEIRA INTERIOR 
SUL

Fátima Queirós & Rute Abreu

SIGEDOM: UMA DISTRIBUIÇÃO DE CÓDIGO ABERTO PARA ADMINIS-
TRAÇÃO DE REDES INFORMÁTICAS EM CONTEXTO ESCOLAR

Hélio P. G. Lameiras

EL PROCESO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Júlio Abrantes & André Costa

MACROECONOMY AND COMPANY-SECTOR RETURNS IN UK
Mara Madalena & Carlos Pinho

A QUALIDADE NOS SERVIÇOS DESPORTIVOS: UM ESTUDO RELATIVO 
AO SPORT LISBOA E BENFICA E À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO 
FUNDÃO

Sara Morgado Nunes & Fernando Paulico 

9

25

37

55

67

85

107

127

145 



4



5

Editorial

A GESTIN, que agora apresentamos, é o primeiro número da pu-
blicação que se procede a uma revisão científica por pares. 

Foram convidados investigadores e especialistas nos domínios cien-
tíficos da revista: áreas da Gestão, do Turismo, do Direito e das Ciên-
cias Sociais e do Comportamento. Os artigos foram submetidos ao 
escrutínio, de um ou mais especialistas. O diálogo entre o(s) autor(es) e 
o(s) revisor(es) foi arbitrado pelos editores executivos; sustenta a valo-
rização e a partilha, atestando a qualidade do trabalho a ser publicado. 
Apesar da revisão por pares não ser perfeita, ainda é o melhor sistema 
que possuímos para garantir um aprimoramento contínuo da revisão 
da literatura, das problemáticas, das metodologias, dos resultados, em 
suma, do conhecimento científico.

Ana Rita Garcia e Sara Brito Filipe no texto, O ADUFE NA OI-
KOUMENE IDANHENSE. TURISMO E INOVAÇÃO, exploram a 
história do adufe para compreender como o seu uso pode modificar 
as relações sociais e sustentar a identidade de um território. Partem 
do conceito de lugar antropológico por oposição ao de não lugar para 
demonstrar que a atividade turística é um dos vetores mais importantes 
para associar o mundo ao lugar, o global ao local. Sustentam que outros 
ícones nacionais perduraram no tempo e que o adufe teve sorte diversa. 
Entendem, assim, que além de símbolo da Autarquia Idanhense deve 
ganhar outras dimensões e torná-lo imagem de marca do território. 
Propõem novas utilizações do instrumento bimembranofone. 

Carla Valente, Ana Pinto e Sara Morgado Nunes desenvolvem o 
tema ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E ESTÁGIOS CURRICULA-
RES: RECURSOS HUMANOS DE RECURSO. As autoras aplicam 
um inquérito a 8 Câmaras Municipais do distrito de Castelo Branco 
para conhecer o grau de satisfação dos estagiários relativamente ao tipo 
de formação em contexto de trabalho que realizam. Concluem que os 
estudantes que efetuaram estágios curriculares são os que recebem um 
maior feedback do desempenho; os que cumpriram um profissional 
demonstram um maior sentido de integração. Referem, ainda, que o 
índice de satisfação é maior nos indivíduos que estagiaram em Câmaras 
de menor dimensão. 

Cristina I. Fernandes, João J. M. Ferreira e Mário L. Raposo dis-
sertam sobre: GESTÃO DA INOVAÇÃO: UM ESTUDO INTER-
SETORIAL. Efetuam uma comparação do processo de gestão da 
inovação desenvolvido em diferentes setores de atividade (agricultura, 
indústrias transformadoras e extrativas, construção civil e serviços). 
Recolhem dados de uma amostra de 1000 empresas. Os resultados evi-
denciam um alinhamento diferente de fatores de inovação (aprendiza-
gem, redes, estratégia, organização e processos); na verdade, indicam 
que a gestão do processo de inovação é diferente entre os setores dos 
serviços e outros. Propõem, depois, achegas para a construção de um 
modelo de inovação para as empresas de serviços.
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Eugénia de Matos Pedro e Maria José da Silva estudam A INFLUÊNCIA DA ORIEN-

TAÇÃO EMPREENDEDORA E DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO NA INOVA-
ÇÃO E AS SUAS IMPLICAÇÕES NO DESEMPENHO EM EMPRESAS DE TURISMO: 
O CASO DO SETOR HOTELEIRO. As autoras propõem um modelo conceptual, baseado 
na revisão da literatura sobre o tema, que permita compreender a influência que a orientação 
empreendedora e a orientação para o mercado possuem no apoio a atividades de inovação, no 
setor hoteleiro. Mais pretendem conhecer a relação existente entre a inovação e o desempenho 
das empresas que integram o referido setor.

Fátima Queirós e Rute Abreu debruçam-se sobre a ACCOUNTABILITY DO TURIS-
MO: A IMPORTÂNCIA DA BEIRA INTERIOR SUL. Propõem uma análise que define o 
Turismo como um sistema funcional que integra múltiplas relações entre a oferta e a procura 
turísticas. Concluem que o turismo valoriza os costumes locais, gera emprego, dinamiza o 
comércio, promove o património cultural e natural, posiciona o território e estimula o cresci-
mento económico da região e do país.

Hélio P. G. Lameiras apresenta o tema SIGEDOM: UMA DISTRIBUIÇÃO DE CÓDI-
GO ABERTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE REDES INFORMÁTICAS EM CONTEX-
TO ESCOLAR. O estudo concluiu que o sistema responde a um conjunto de funcionalidades 
fundamentais na gestão de serviços de rede em instituições de ensino. O SIGEDOM gere 
serviços de rede através de ambientes gráficos, facilitando a administração de redes Linux; 
reduz custos de licenças de software.

Júlio Abrantes e André Costa refletem sobre EL PROCESO DE LA FORMACIÒN 
PROFESIONAL. Constatam que a formação profissional é a atividade mais adequada para 
fortalecer as competências nos trabalhadores. Ao promover conhecimento, desenvolver capa-
cidades e atitudes, aumenta a eficiência e eficácia das empresas. Referem, assim, a importância 
da construção de planos de formação adequados à realidade profissional de cada trabalhador 
partindo do diagnóstico das suas necessidades e do contexto laboral. Concluem que esta ati-
vidade não deverá resultar de formatações pré-estabelecidas por referenciais; nem deverá ser 
simplesmente realizada por mera obrigatoriedade regulamentar ou legal. 

Mara Madaleno e Carlos Pinho estudam a MACROECONOMY AND COMPANY-SEC-
TOR RETURNS IN UK. Observam a sensibilidade dos retornos de empresas, por setores, 
a choques macroeconómicos, no Reino Unido, entre o período de 1993 a 2013. Sustentam 
que os retornos mais elevados estão relacionados com taxas de inflação mais elevadas; que os 
retornos empresariais não são utilizados para cobertura de risco relacionada com a produção 
industrial, juros e taxas de inflação e preços do petróleo. Confirmam, também, que há retornos 
de empresas sobre o índice de mercado, no que respeita à cobertura de risco. Constatam, por 
fim, que a relação entre as variáveis macroeconómicas e os retornos empresariais não é estável 
no tempo.

Sara Morgado Nunes e Fernando Paulico no texto, A QUALIDADE NOS SERVIÇOS 
DESPORTIVOS: UM ESTUDO RELATIVO AO SPORT LISBOA E BENFICA E À AS-
SOCIAÇÃO DESPORTIVA DO FUNDÃO, avaliam a qualidade dos serviços prestados pe-
los clubes desportivos referidos. Aplicam a escala Servqual a um grupo de espetadores de 
futebol e de futsal em ambiente de estádio. Concluem que, pesando as diferenças entre as duas 
organizações em análise, os utilizadores valorizam a tangibilidade e a fiabilidade dos serviços. 

 
Ana Rita Garcia
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O ADUFE NA OIKOUMENE IDANHENSE
TURISMO E INOVAÇÃO

Ana Rita Garcia1 & Sara Brito Filipe2

Resumo

O Adufe é um instrumento mágico. Pretendemos explorar a sua história para com-
preender como o seu uso pode modificar as relações sociais e sustentar identidade. O 
Adufe é agora um símbolo de Idanha-a-Nova. Está ligado ao mundo rural e à fertilidade, 
e é tocado principalmente por mulheres. Então, o que associa a população local ao Adu-
fe no século XXI? Que tipo de recreação pode inspirar? Como e porque foi salvaguarda-
do o Adufe? Que tipo de projeto e iniciativa pode instigar? Como pode inovar na ima-
gem de marca para o Município? Como pode ajudar a manter as pessoas no território?

Palavras-chave: Turismo, Lugares, Identidade, Imagem de Marca, Adufe.

Abstract

The Adufe is a magical instrument. We pretend to explore its history in order to 
understand how its use and the social relationships it promotes have sustained/sustain 
identity. The Adufe is now a symbol of  Idanha-a-Nova. It is linked to the rural world 
and to fertility, and it is mainly played by women. So, what do local people associate to 
the Adufe in the 21st century? What kind of  recreation does it inspire? How and why 
has the Adufe been safeguarded? What kind of  project and initiative can it instigate? 
As the brand image for the Municipality how can it innovate? How can it help to retain 
people in the territory?

Keywords: Tourism, Places, Identity, Brand Image, Adufe.

1. Introdução

O abandono de lugares, onde antes fermentou vida, provocou alterações significativas 
no mundo rural. Em 1950, o concelho de Idanha-a-Nova tinha 33 439 habitantes; vinte anos 
depois, contava com 20 580; em 1991, 13 630, em 2011, somava 9680 habitantes (INE, 1964, 
1973, 1996, 2012). Esta perda sistemática de população pode gerar o esbatimento/ desapareci-
mento da memória da comunidade, cujos traços identitários maiores se fixam na práxis rural e 
cultura portuguesas. Na verdade, assistimos a um progressivo despovoamento de espaços que 
têm séculos de história. Fluxos de emigração associados a fugas para as periferias suburbanas 

1 Professora Adjunta na Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico de Castelo Branco.      
(anarita@ipcb.pt)

2 Professora Adjunta na Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico de Castelo Branco.        
(sarafilipe@ipcb.pt)
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promoveram a desertificação, a perda de serviços, o abandono do património construído e 
a degradação do ambiente. O envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade 
marcam estes territórios. Ora, sabemos que, a inversão não é um caminho fácil; as causas e 
consequências do despovoamento estão diagnosticadas. Interessa, assim, que se criem estraté-
gias capazes de fomentar a fixação de populações nestes territórios. O desenvolvimento de mi-
croempresas, de serviços, pode gerar oportunidades que revertam favoravelmente a situação. 

O concelho de Idanha-a-Nova, inserido no Geopark Naturtejo, tem apostado no setor 
turístico. Estamos perante um território rico em património cultural e natural, perante um 
espaço com significado. É necessário aproveitar as potencialidades, desenvolver e inovar a 
intervenção nesta oikoumene rural. 

Idanha-a-Nova é uma vila com alma. Indispensável na definição da identidade portuguesa, 
detentora de um património material e imaterial únicos, é pilar de uma cultura que, cada época, 
vivificou.

Nesse sentido, propomo-nos, neste estudo, a partir dos conceitos de lugar antropológico 
por oposição ao não-lugar de Marc Augé, demonstrar que a atividade turística é um dos veto-
res mais importantes para associar o mundo ao lugar, o global ao local.

O lugar antropológico é o lugar onde pessoas vivem, celebram a sua existência, residem, 
trabalham, guardam as suas fronteiras. Foi escolhido pelos ancestrais, é o lugar dos descenden-
tes. É, simultaneamente, princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de inteli-
gibilidade para quem o observa. Define-se como identitário, relacional e histórico. Identitário 
porque o lugar de nascimento, as regras de residência... são como uma inscrição no solo que 
compõe a identidade individual. Há referências partilhadas que designam fronteiras, marcam 
a relação com os do grupo e com os outros. É histórico na medida em que tem uma história. 
Em oposição, os não-lugares não são identitários, relacionais ou históricos. Definem-se como 
um mundo efémero comprometido com o transitório e com a solidão. Os não-lugares (au-
toestradas, multibancos, resorts…) são a medida de uma época que se caracteriza pelo excesso 
factual, superabundância espacial e individualização de referências, saibamos muito embora 
que os lugares e os não lugares são polaridades fugidias (Augé, 2005). 

Ora, a atividade turística permite associar o mundo ao lugar, o global ao local, como re-
ferimos. Segundo Luchiari (2000), o lugar é resultado de um feixe de relações que soma par-
ticularidades (políticas, económicas, sociais, culturais, ambientais...) à procura do global que o 
atravessa. O espaço, enquanto abstração, realiza-se e concretiza-se através das práticas sociais 
que constroem quotidianamente, os lugares. Assim, o lugar é um elemento dinâmico, onde 
podemos presenciar o movimento dialético constante existente entre o lugar e o mundo, re-
sultante dos processos da sociedade atual.

A identidade do lugar é constantemente recriada, produzindo um espaço social híbrido, 
onde o velho e o novo se fundem dando lugar a uma nova organização socio-espacial (Lu-
chiari, 1998). Torna-se, assim, fundamental interpretar os factos folclóricos que o concelho de 
Idanha-a-Nova, salvaguardou. Sabemos que factos folclóricos integram a maneira de sentir, 
pensar e agir, que constituem uma expressão da experiência peculiar de vida de qualquer co-
letividade humana (Dias, 2003). Representações de antanho remetem para uma apropriação 
social, no presente, de uma cultura do passado. 

Considerando estes pressupostos, escolhemos o adufe, um instrumento carregado de ma-
gia, e a sua história para perceber como o seu uso e as relações sociais que desencadeia susten-
taram/ sustentam a identidade. Símbolo atual da Autarquia Idanhense, associa-se ao mundo 
rural, à fertilidade, é tocado sobretudo por mulheres. Que recriações ocorreram? Como e 
porque foi salvaguardado? Que projetos e iniciativas pode fundamentar? Imagem de marca do 
Município que inovações são possíveis? Como pode ajudar a fixar pessoas?

Esta problemática suscitou o nosso interesse, porque tendo conhecimento de ícones na-
cionais que perduraram (galo de Barcelos, Lenços de Viana), evidenciados a partir dos anos 30, 
do século XX, o adufe, outro ícone referenciado na mesma época – conheceu sorte diversa.
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Na verdade, no debate sobre a “aldeia mais portuguesa de Portugal” e que Monsanto, em 

1938, venceu com a atribuição do “galo de prata”, o adufe e as marafonas surgiram como 
símbolos.

Monsanto revelava-se como a aldeia que “maior resistência oferecia a decomposições e 
influências estranhas e o mais elevado estado de conservação no mais elevado grau de pureza 
das características” (Félix, 1938/2003: 207), preenchendo requisitos inscritos no Regulamento 
da Sociedade de Propaganda Nacional.

É neste contexto que o adufe ganha visibilidade para lá das fronteiras idanhenses.
 

2 O Adufe: História e Representações

“As armas do meu adufe
São de pau de laranjeira
Quem houver de tocar nele
Há de ter a mão ligeira”.

Requisito essencial para tocar o adufe adianta o excerto da cantiga tradicional, que trans-
crevemos: ter a mão ligeira. Outro pormenor abre o texto: as armas do adufe são de pau de 
laranjeira. Dois elementos femininos – mão ligeira (a motricidade pura adquirida por quem 
coze e cose é atributo de género; a laranjeira anda ligada ao noivado e foi/é usada no traje 
nupcial feminino, como símbolo de pureza e de felicidade.

É definido por Oliveira (2000), como um instrumento bimembranofone do tipo pandei-
ro, quadrangular, de percussão direta com a mão, idiofone de percussão derivado a soalhas 
(ou pequenos grãos) soltas ou presas no interior. Acrescenta que tem o aro muito baixo, as 
membranas são cosidas uma à outra e/ou ao aro, não permitindo a alteração ou graduação da 
tonalidade por variação de tensão.

A referência ao adufe, em documentos históricos, até ao século XX, encontra-se em meios 
urbanos e multiculturais.

No século XX, o etnólogo, Leite Vasconcelos3 efetua, no país, uma recolha de instrumen-
tos musicais, cantos, músicas, rituais, temas, tradições. No mapa resultante desta investigação 
regista o aparecimento do adufe já em ambiente rural, sobretudo em Trás-os-Montes e na 
Beira Baixa. 

Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça que gravaram cantigas, músicas, em todo o 
País, verificaram, mais tarde, que a sonoridade do adufe permanecia nos referidos espaços.

2.1 A História do Adufe

De forma breve, diremos que na Mesopotâmia e Suméria há testemunhos do uso de bi-
membranofones, de forma quadrada. Presume-se poder ter tido a função de medição de ce-
reais e de tambor. Na Antiguidade Oriental e Mediterrânica há instrumentos similares mas de 
forma circular.

Outras referências relevantes são ainda as que se leem no Antigo Testamento, o livro das 
três religiões: cristã, judaica e árabe.

Segundo Molina (2010), a proliferação do adufe terá acontecido com a Diáspora judaica, 
depois do ano 70, com a destruição do Templo. O tof  judaico surge registado na passagem 

3 Cf. José Leite de Vasconcelos (1980/1988). Etnografia Portuguesa. 8 Volumes. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da 
Moeda.
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do Mar Vermelho, tocado por Miriam, a irmã de Moisés (Êxodo: 15: 20)4. Também no Livro 
de Job (21: 12)5, em Isaías (24: 8)6, nos Salmos (81: 2; 149: 3; 150: 4)7 se alude ao adufe. A 
transcrição usa, por vezes, o vocábulo tamboril e, de acordo com as representações icónicas, 
poderia ser quadrado ou circular.

O vocábulo duff  segundo Poché (2001) aparece, também, inúmeras vezes no Corão, men-
cionado pelo profeta Maomé.

Na Península Ibérica

No período de domínio islâmico – século VII a XI – o diálogo tricultural, inaugura um 
período áureo, constrói uma cultura específica, rica, cujo esplendor se assoca ao Al Andalus – 
século VIII ao XIII-. Nas ruas os três povos saudavam-se: Paz, Shalom, Salam. Três religiões 
nascidas do Antigo Testamento conviveram, coexistiram e as relações interculturais criaram 
um património raro, enquanto reinou o diálogo. Em conjunto, festejavam as colheitas, o ci-
clo agro-pastoril associado ao ciclo litúrgico, intercambiaram saberes e fazeres, em todos os 
domínios da vida: da agricultura à medicina, à filosofia, à literatura, à arquitetura, às artes. No 
âmbito que abordamos e exemplo do que afirmamos é a lírica galaico-portuguesa, similar das 
hardjas e muaxahas semitas; o canto, a música com os seus instrumentos, os temas… falam 
desse tempo de diálogo e de enriquecimento cultural. Todavia, o fundamentalismo religioso 
cunha o século XII. A partir de então, a leitura dos textos sagrados só admite um significado. 
Cada povo tinha encontrado uma Verdade, a única, a salvífica. 

A Invasão dos Almóadas e a Reconquista Cristã põem fim ao convívio. Felizmente, há 
sempre dissidentes da maioria. E na Península Ibérica, celebriza-se, por exemplo, Afonso X, o 
Sábio, o poeta das Cantigas de Santa Maria e da General Historia; registou, pela primeira vez, 
a palavra adufe associando-a a Miriam e às mulheres, ao Êxodo, como referimos.

Também o trovador Martin Guizo, jogral da corte de Afonso X, numa cantiga refere que uma 
dama de boa aparência manda tocar o adufe: “A de mui bom parecer mandou lo adufe tanger”.

Desde sempre ligado a celebrações divinas – S. João, Virgens, Santo António… – eruditos 
e populares tangiam o adufe nas festas sagradas. E noutras…

Avançando dois séculos as Ordenações Afonsinas8 ordenavam que não “estorvassem” ou 
“embargassem” as festas a mouros, onde se ouvia também o bimembranofone. No século 
XV, eram as mulheres que tocavam o adufe, em cerimónias preponderantemente religiosas. 
Em Seiscentos integrava a Procissão de Corpus Christi. E todavia, até ao século XVIII estava 
interdito o uso de instrumentos nos templos. Isto não significava que num ou noutro lugar a 
norma não fosse esquecida, como acontece com tantas outras determinações tridentinas. Ou-
tra notícia ocorre no ano de 1745, quando Frei José Pereira de Santana publica a Crónica dos 
Carmelitas. O texto diz que as mulheres da capital cantavam e dançavam na altura da Páscoa, 
quando iam em Peregrinação à Capela do Mosteiro do Carmo, e em redor do túmulo do Santo 
Condestável, ao som desse “instrumento” (Oliveira, 2000; Dias, 2011).

4 Êxodo: 15:20 “Tomou pois na sua mão a Prophetisa Maria, irmã de Arão, um adufe: e sairam em córos todas as 
mulheres após ella com adufes” In A Bíblia Sagrada. (1879) Traduzida por António Pereira de Figueiredo. Lisboa: 
Lallemant Frères, Typ., p. 74.

5 Job: 21:12 “Levam o pandeiro, e alaude, e saltam ao som dos instrumentos músicos”. In A Bíblia Sagrada. (1879) 
Traduzida por António Pereira de Figueiredo. Lisboa: Lallemant Frères, Typ., p. 507.

6 Isaías: 24:8 “Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegaria da 
harpa”. In A Bíblia Sagrada (1986) Traduzida por João Ferreira de Almeida. Lisboa: Edição da Sociedade Bíblica, 
(p. 695).

7 Salmos: 81:2 “Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde”; Salmos 149:3 “Louvem o seu nome com 
flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa”; Salmos 150:4 “Louvai-o com o adufe e a flauta”. In A Bíblia 
Sagrada (1986) Traduzida por João Ferreira de Almeida. Lisboa: Edição da Sociedade Bíblica, (pp. 604, 638, 639 
respetivamente).

8 Ordenações Afonsinas do Senhor Rei D. Afonso V. (1786). Livro II, Título CXX, Coimbra: Real Imprensa da Uni-
versidade, p. 562.
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Esta tradição religiosa, em contexto citadino, terá durado até ao século XIX. É nesta altura 

que nascem nas cidades teatros, óperas. O modelo cultural é o francês. Novas sonoridades 
encantam, apaga-se a influência dos instrumentos tradicionais, privilegiam-se os de corda. 
Todavia, em territórios do interior, a inovação, desconhecia-se e a tradição era salvaguardada.

Confirma-o o trabalho de Leite de Vasconcelos, cujas recolhas, que referimos, no âmbito 
da cultura portuguesa, em todo o país, permitiram perceber onde e como foram preservados 
usos e costumes, em vários domínios culturais. Dissemos que a Giacometti e Fernando Lopes 
Graça interessou a Beira. A evolução tecnológica - gravação, reprodução – favoreceu, então, o 
conhecimento e registo de um património musical matricial.

Percursores do que viria a denominar-se, com rigor científico, a etnomusicologia, deram 
passos relevantes no levantamento das culturas regionais. Na verdade, a preferência pela de-
signação etnomusicologia é sustentada pela necessidade de superar a problemática que os con-
ceitos de música popular e música tradicional levantam. O termo popular é equívoco. Definir 
popular por oposição ao culto, ou ao erudito é redutor. As canções recolhidas por Lopes Gra-
ça como se classificam? E as de Zeca Afonso?9 As de Catarina Chitas? São populares as que o 
povo cria, as que canta, ou que adota? Também o termo tradicional sofre de ambiguidade. O 
étimo traditionem gerou por via erudita, a palavra tradição e por via não popular traição. A tra-
dição é uma traição. Por tradição entende-se, ainda, o que se opõe ao moderno, ao progresso.

Cortazar (1965) estabelece a diferença entre popular e folclórico: a tradicionalização do 
popular, a sua durabilidade seriam garantias do autêntico, do genuíno/popular. Não será por 
acaso que há versões da Senhora do Almurtão cantadas por: Adufeiras, Teresa Salgueiro, Zeca 
Afonso… entre outros. Haverá uma música popular, tradicional?

À luz desta nova ciência, é possível construir o corpus de análise e aplicar conceitos que 
descodifiquem problemáticas que se prendem com a permanência do adufe no concelho de 
Idanha-a-Nova, e características específicas que foram salvaguardadas.

Três fatores intervieram na preservação deste património:

Primeiro: O isolamento do interior – leia-se Orlando Ribeiro (1987, 1991) – o relevo, 
o clima, a ausência de vias de comunicação até à década de 80 do século XX, favo-
receram uma criação de uma zona protegida de identidade cultural.

Segundo: A ligação entre o calendário litúrgico e o calendário agro-pastoril na cria-
ção de festividades revelou-se essencial. Na Páscoa, em celebrações primaveris, em 
procissões, em romarias, o adufe manteve-se como instrumento de cantares, maio-
ritariamente, femininos. Em festas de agradecimentos e promessas ao sagrado para 
obter boas colheitas que alimentavam/garantiam o bem-estar da comunidade, com 
o adufe se sublinhavam sonoridades ancestrais que o povo e o divino partilhavam.

Terceiro: Instrumento de género bailava nas mãos das mulheres que retiravam so-
noridades únicas do bimembranofone. Usado atualmente por grupos folclóricos 
variados, tocados por homens – uma invenção urbana – e mulheres, o adufe, no fe-
minino tem uma linguagem da terra-mãe, de fertilidade que a região salvaguardou.

2.2 Representações do Adufe

Cremos, porém, que o adufe pode ganhar outras dimensões. Associado, até ao momento, 
à festa religiosa, à fertilidade, ao território que o sagrou como símbolo de uma identidade cul-
tural, sugerimos que se afeiçoe a outras dimensões.

9 Segundo Carvalho (2010), o instrumento foi introduzido na música popular portuguesa por José Afonso no disco 
Cantares do Andarilho (1968) na canção Senhora do Almortão. O Adufe “é simulado pelo batimento da mão na 
caixa-de-ressonância da viola” (p. 13)
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Assim, conhecendo a história do adufe, interessa divulgar a matriz cultural do instrumento 

e torná-lo uma imagem de marca.
Na verdade, a imagem de marca diz respeito ao conjunto de atributos e associações que 

se estabelecem com uma marca (Biel, 1993). As associações, a sua origem e a sua natureza 
determinam o significado da marca para o consumidor (Keller, 1993); definem a forma como 
se perceciona e se guarda na memória, representando o seu significado para o consumidor 
(Aaker, 1991). Ora, quando aplicado a um território, o conceito de imagem de marca estende-
-se às associações e informações que os consumidores relacionam com um determinado local, 
entendendo-se por consumidores os seus habitantes, turistas e investidores. 

Acreditamos que o adufe contém um conjunto de atributos que possibilitam a sua associa-
ção ao concelho de Idanha-a-Nova: tradição, cultura popular, singularidade nacional e, tam-
bém inovação, criatividade e empreendedorismo. Sendo a imagem composta por perceções 
subjetivas da pessoa acerca do objeto, é determinante a experiência que o consumidor tem 
com o lugar, a exposição à sua promoção e divulgação. 

Este trabalho foi desenvolvido relativamente, por exemplo, ao galo de Barcelos e aos Len-
ços de Viana, conhecidos a nível nacional e internacional, enquanto ícones de identidade por-
tuguesa.

O que fazer com o adufe?

Deixamos algumas ideias:
Considerando a especificidade do adufe, bem como a diversidade de valores que represen-

ta, importa desenvolver uma estratégia de promoção/divulgação direcionada para diferentes 
públicos-alvo. Como ponto de partida sugerimos a recolha de músicas e textos (histórias, len-
das, narrativas…) alusivos ao adufe para a concretização de ações que sustentem a visibilidade 
do instrumento, em particular para:

� Divulgar e aumentar a notoriedade do adufe;
� Aproximar o adufe dos cidadãos;
� Dinamizar o território;
� Atrair turistas; 
� Aumentar o número de visitantes ao território;
� Fixar população.

Diferenciamos as ações a desenvolver, considerando três públicos-alvo: crianças, jovens e 
adultos.

Crianças

Dirigido ao público-alvo das crianças podem ser desenvolvidas as seguintes ações:
a) Publicação de um livro infantil, com a história da origem e utilização do adufe (fi-

gura n.º1); 
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Fonte: http://www.fnac.pt        Fonte: http://portfoliogruponalusa.blogspot.com 
Figura n.º 1: Livros alusivos ao Galo de Barcelos

b) Criação de uma Escola de Adufes (Tocá Rufar);
c) Recolha de letras alusivas ao adufe ou músicas que tenham como suporte o instru-

mento, com o intuito de criação de um CD infantil;
d) Criação de uma mascote “o Adufito”, através do qual as crianças possam descobrir 

um conjunto de informações. A mascote irá representar a dimensão do amigo que 
traz novos conhecimentos. 

Estas ações terão como objetivos:

� Criar uma história que permaneça no imaginário da criança;
� Sensibilizar as gerações futuras para a preservação do património cultural;
� Motivar os professores para a divulgação e ensinamento de canções, nas Escolas;
� Fomentar o uso do adufe;
� Captar os fluxos turísticos do segmento “famílias”.

Jovens

No que respeita ao público-alvo dos jovens sugerimos:

a) Organização de um concurso a nível nacional apelando à criação artística com re-
curso ao Adufe, através da apresentação de trabalhos de criação artística nas áreas 
de artes digitais, artes plásticas, dança, design de equipamento, design gráfico, foto-
grafia, joalharia, literatura, moda, música e vídeo.

b) Publicação de um livro juvenil da coleção “Uma Aventura….em Idanha-a-Nova”.

Pretende-se com estas ações:

� Sensibilizar os jovens para a existência/utilização do adufe e para a sua importância 
enquanto património cultural;

� Potenciar novas utilizações para o adufe;
� Desenvolver novos produtos alusivos ao adufe.
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Adultos

Quanto ao público-alvo dos adultos propomos as seguintes iniciativas:

a) Desenvolver produtos criativos partindo do adufe. Para isso seria importante a 
colaboração de parceiros privados. Pensámos, em:

� Bijuteria, utilizando o adufe como elemento diferenciador (parceiros: artesãos, de-
signers – figuras n.º 2 e n.º 3); 

� Roupa (figuras n.º 4 e n.º 5); 
� Atoalhados (figura n.º 6);
� Loiça (parceiro: Vista Alegre, figuras n.º 7 e n.º 8);

Fonte: http://portocity.olx.pt               Fonte: http://adornoartesanato.blogspot.com
Figura n.º 2: Utilização do Galo de Barcelos em bijuteria – versão colar

Fonte: http://ideiasdeconta.blogspot.com
Figura n.º 3: Utilização do Coração de Viana em bijuteria – versão colar
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Fonte: http://www.kitpedranocharco.blogspot.com
Figura n.º 4: Utilização do Galo de Barcelos em roupa – versão t-shirt

Fonte: http://cris-e-ana.blogspot.com
Figura n.º 5: Utilização dos Lenços de Viana em roupa – versão vestido e carteira
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Fonte: http://onossocasamento.pt/directorio/vestidos-noiva/cooperativa-lencos-namorados
Figura n.º 6: Utilização dos Lenços dos Namorados em atoalhados

http://fenixdesign-decoracao.blogspot.pt/2012/09/galo-de-barcelos-do-classico-ao-moder-
no.html

Figura n.º 7: Utilização do Galo de Barcelos em loiça – versão chávena e açucareiro
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Fonte: http://www.vistaalegreatlantis.com/detail.aspx/Vila%20Verde/10495/Jantar/
Figura n.º 8: Utilização dos Lenços de Viana em loiça – versão serviço de jantar

b) Conceber uma linha de merchandising referente ao adufe (Parceiro: Terra Lusa – 
empresa que presta homenagem ao património cultural de Portugal. Todas as peças 
são 100% Portuguesas e encontram-se à venda, a nível nacional, em Estações de 
Correio, em Lojas de Artesanato, em Museus e Aeroportos – figura n.º 9);

Fonte: http://planetalowcost.net/passatempo-saber-viver-terra-lusa-dia-dos-namorados/
Figura n.º 9: Linha de Merchandising relativa aos Lenços de Viana
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c) Criar produtos gastronómicos, apresentando como sugestão:

� Chocolates em forma de adufes, redondos e quadrados (parceiro: Hussel – fi-
gura n.º 10);

� Bolos regionais/cake design alusivos ao instrumento (figura n.º 11);

Fonte:http://www.hussel.pt/Produtos/tabid/97/ProdID/106/Default.aspx
Figura n.º 10: Chocolates: versão embalagem Galo de Barcelos

Fonte: https://magdaneiva.blogs.sapo.pt/76415.html
Figura n.º 11: Cake design: Galo de Barcelos
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d) Envolver o uso do adufe em todas as festividades celebradas no concelho;
e) Criar eventos culturais: Encontros de grupos musicais;
f) Apoiar todas as criações com o adufe (Rita Guerra, ADUF…);
g) Recriar épocas e festas históricas - fundamentadas na história do instrumento;
h) Desenvolver protocolos com o IPCB para novas utilizações do Adufe.

Estas ações terão como objetivos:

� Aumentar a notoriedade do adufe e do território;
� Sensibilizar novos públicos para o adufe: símbolo identitário e patrimonial do país;
� Captar turistas;
� Fomentar a criação micro-empresas;
� Captar investimento externo.

Num âmbito institucional poder-se-ão desenvolver estratégias de divulgação que poten-
ciem o adufe como símbolo identitário e patrimonial do concelho, de Portugal. Parceiros neste 
projeto podem ser os CTT, através do desenvolvimento de uma coleção de selos alusivos à 
utilização do adufe (figuras n.º 12) e, também, a Google, através dos seus Doodles - alterações 
artísticas ao logotipo da marca Google, no site de pesquisa do Google, que comemoram e/ou 
relembram datas ou eventos considerados relevantes (figura n.º 13).

Fonte: http://www.ovilaverdense.com/noticia.php?n=1409
Figura n.º 12: Lenço dos Namorados na coleção filatélica. ‘Bordados Tradicionais Portugue-

ses’
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Fonte: http://portuguese-american-journal.com/june-10th-google-doodles-galo-de-barcelos-
-portugal/

Figura n.º 13: Doodle da Google para assinalar Dia de Portugal

3 Conclusão

Acreditamos que, num processo de reavivamento cultural, as relações sociais básicas que 
mantinham o facto folclórico reconstruir-se-ão, reconstruindo a psicografia deste território 
que incluam os eventos tradicionais. 

O turismo oferece a oportunidade de redefinir as funções do facto folclórico, adaptando-
-o à nova realidade. Assim, a inserção do adufe em novos contextos, sem perder o vínculo à 
história, à comunidade, poderá consubstanciar a identificação de um elemento simbólico, de 
identidade coletiva.

A estratégia de divulgação proposta, baseada no aumento da notoriedade do adufe, permi-
tirá uma maior aproximação do instrumento aos consumidores, assumindo-se como imagem 
de marca do território. A atração de novos públicos, o reinterpretar da história e o reinventar 
dos objetos contribuirá para a dinamização do concelho, para o aumento de turistas e visitantes 
bem como, para a fixação de população. Representará as forças de combate à desertificação.
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ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E ESTÁGIOS 
CURRICULARES: RECURSOS HUMANOS DE RECURSO

Carla Valente1, Ana Pinto2 e Sara Morgado Nunes3 

RESUMO

Este estudo surgiu na sequência do projeto de licenciatura em Gestão de Recursos 
Humanos o qual tinha como objetivo abordar os Estágios Profissionais como medida 
de emprego e conhecer o grau de satisfação manifestado pelos estagiários relativamente 
ao estágio que se encontravam a realizar.

No atual contexto de crise social e económica que o país atravessa, o recurso aos 
Estágios Profissionais e Estágios Curriculares como forma de obter recursos humanos 
nas organizações afigura-se como uma solução procurada por muitas instituições e in-
divíduos.

Na revisão da literatura apresentamos algumas das medidas que o estado adotou 
para incentivar o recurso aos estágios com o objetivo de combater o desemprego de 
jovens ou recém-formados.

Do inquérito aplicado às 8 das 11 Câmaras Municipais do distrito de Castelo Branco 
foi possível concluir que os indivíduos que se encontram a realizar Estágios Profissio-
nais manifestam um sentimento de maior integração e os que estão a realizar Estágios 
Curriculares são os que mais afirmam receberem um maior feedback relativamente ao 
seu desempenho. Os estagiários que se encontram nas Câmaras de menor dimensão são 
aqueles que manifestam maior índice de satisfação.

Palavras-Chave: Estágios Profissionais; Estágios Curriculares; Entidades Empregado-
ras Públicas; Medidas Estágio Emprego; Satisfação.

Abstract

This study was the result of  the degree project in Human Resource Management 
which aimed to address the Professional Internships as a measure of  employment and 
know the degree of  satisfaction expressed by trainees in relation to the stage that were 
to be held.

In the current context of  social and economic crisis facing the country, the use of  
Professional Internships and Curricular Internships as a way to obtain human resources 
in organizations it appears as a solution sought by many institutions and individuals.

In reviewing the literature are some of  the steps the government has taken to en-
courage the use of  stages in order to combat youth unemployment and recent graduates.

1 Licenciada em Gestão de Recursos Humanos na Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico 
de Castelo Branco. (cmgvalente@hotmail.com)

2 Professora Adjunta da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico de Castelo Branco. (ana-
pinto@ipcb.pt)

3 Professora Adjunta da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico de Castelo Branco. (sara@
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The investigation applied to 8 of  the 11 Municipalities of  the Castelo Branco district 

was concluded that the individuals who were to perform Professional Internships ex-
pressed a sense of  greater integration and those who are making Curricular Internships 
are those who claimed to have received a greater feedback with regard to its performan-
ce. Trainees who are in the smaller Municipalities are those who express greater level 
of  satisfaction.

Keywords: Professional Internships; Curricular Internships; Employers Public Entities; 
Measures Stage Employment; Satisfaction.

1. Introdução

Em consequência da situação de crise que o País atravessa, e os respetivos efeitos negativos 
ao nível do emprego, o Estado introduziu medidas de incentivo aos Estágios Profissionais 
procurando assim combater o desemprego nos jovens ou recém-formados. Esta medida inti-
tulada “Estágios Emprego” veio acrescentar um novo regime de comparticipação financeira 
para que as empresas/entidades empregadoras se sintam motivadas a recorrer cada vez mais 
a estágios.

A medida de emprego dos Estágios Profissionais funciona como um benefício, ainda que 
temporário, para os recursos humanos disponíveis no mercado; e como um benefício para as 
entidades públicas e privadas que a ela recorrem, quer do ponto de vista de obtenção de recur-
sos humanos, quer do ponto de vista económico ou financeiro.

O objetivo essencial da medida Estágios Emprego é o desenvolvimento prático em con-
texto de trabalho procurando assim a inserção de jovens num futuro emprego ou a reconver-
são profissional de desempregados, valorizando a aquisição de novos conhecimentos através 
de formações de diferentes níveis.

Relativamente à metodologia utilizada foi necessário recorrer a uma consulta exaustiva de 
leis e portarias acerca do tema. Foi igualmente feito um levantamento sobre o estado da arte. 
Paralelemente a essa pesquisa, foi elaborado um inquérito que foi aplicado aos estagiários de 8 
Câmaras Municipais do Distrito de Castelo Branco de um total de 11 Câmaras.

Esse inquérito visou conhecer o grau de satisfação manifestado pelos estagiários relativa-
mente ao estágio que se encontravam a realizar, e, também, conhecer o enquadramento orga-
nizacional e uma apreciação global, bem como, uma caraterização sociodemográfica. 

2. Política de Emprego

A definição, condução e execução da política de emprego é uma das responsabilidades do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, em articulação com os vários departamen-
tos ministeriais, parceiros sociais e outras entidades cujas atividades se repercutem, direta ou 
indiretamente, no mercado de emprego (Decreto-Lei n.º 132/99 de 21 de Abril). O mesmo 
Decreto-Lei define a política de emprego como um instrumento de garantia do direito ao 
trabalho que tem por objetivo a prevenção e resolução dos problemas de emprego, incluindo 
a melhoria da qualidade do emprego, a promoção do pleno emprego e o combate ao desem-
prego no quadro do desenvolvimento socioeconómico, no sentido de melhorar os níveis de 
bem-estar da população. Entre os diversos princípios prosseguidos pela política de emprego 
encontra-se a “Promoção do acesso à formação profissional inicial e ao longo da vida” e a 
“Promoção da empregabilidade, através de instrumentos que desenvolvam competências e 
atitudes positivas em relação à participação no mercado de trabalho, bem como a valorização 
pessoal dos trabalhadores”.
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Entre as diferentes políticas ativas de emprego destacamos os Estágios, os quais consistem 

em medidas que proporcionam experiências de formação prática em contexto de trabalho e 
promovem a inserção profissional dos seus beneficiários.

 

2.1. Estágios Profissionais

O Programa de Estágios Profissionais visa promover a empregabilidade e estimular o ajus-
tamento entre a oferta e a procura de emprego, possibilitando um período de formação e de 
aquisição de competências em contexto laboral, de acordo com a Portaria n.º 120/2013 de 
26 de março. Segundo a mesma Portaria, no âmbito do programa do governo e, em resposta 
à grave situação de desemprego em Portugal, no atual contexto económico foram adotadas 
medidas, que consistem no apoio aos Estágios Profissionais. Essas medidas encontram-se no 
Programa de Estágios Profissionais e Passaportes Emprego, e na Portaria n.º 204-B/2013 de 
18 de junho que procede à criação da medida Estágios Emprego.

Esta medida visa integrar os jovens desempregados em entidades com ou sem fins lucra-
tivos, de direito privado ou público, com o objetivo de, através de experiência prática em con-
texto laboral, melhorar o respetivo perfil de empregabilidade e promover a respetiva inserção 
profissional.

Segundo a Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro (Art.1º), entende-se por estágio profis-
sional a etapa de transição para a vida ativa que visa complementar uma qualificação preexis-
tente através de formação e experiência prática em contexto laboral e promover a inserção de 
jovens ou a reconversão profissional de desempregados. Os objetivos dos Estágios Profissio-
nais estão descritos na Portaria n.º 120/2013 de 26 de março (Art.2º) e visam completar e de-
senvolver competências, promover a integração profissional, apoiar a transição entre o sistema 
de qualificações e o mercado de trabalho, promover o conhecimento sobre novas formações e 
competências junto das empresas e promover a criação de emprego em novas áreas.

São destinatários dos Estágios Profissionais, os que se encontram previstos na Portaria 
n.º 375/2013 de 27 de dezembro (Art.3º), os inscritos como desempregados no Instituto do 
Emprego e da Formação Profissional (IEFP) e que reúnam as condições descritas na referida 
Portaria. A idade dos candidatos varia, genericamente, entre os 18 e os 30 anos.

No que concerne à entidade promotora e aos requisitos gerais a Portaria n.º 204-B/2013 
de 18 de junho (Art.4º) refere que podem candidatar-se à medida como entidade promotora 
desde pessoas singulares ou coletivas de natureza privada, com ou sem fins lucrativos; autar-
quias locais, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas; entidades que integram o 
setor empresarial do estado ou o setor empresarial local; entre outras.

Relativamente à duração e certificação do estágio a Portaria n.º 204-B/2013 de 18 de junho 
(Art.9.º) refere que a duração do estágio é de 12 meses, não prorrogáveis, sem prejuízo do 
regime especial de projetos de interesse estratégico, podendo, nessas situações variar entre os 
6 e os 18 meses.

A Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro (Art.12º), informa que ao estagiário é concedida, 
mensalmente, em função do nível de qualificação de que é detentor, uma bolsa de estágio, cujo 
valor varia entre 1,2 vezes do valor correspondente ao Indexante dos Apoios Sociais (IAS), 
para o estagiário com qualificação de nível 3 do Quando Nacional de Qualificações (QNQ) 
e 1,65 vezes do valor correspondente ao IAS, para o estagiário com qualificação de nível 6, 
7 ou 8 do QNQ. Acresce, ainda, o direito a refeição ou a subsídio de alimentação. A referida 
Portaria prevê, no caso de um estagiário com deficiência, o direito ao pagamento de despesas 
com transporte.

O pagamento do valor correspondente às bolsas de estágio é comparticipado pelo IEFP. 
Dependendo das situações pode ser pago integralmente, conforme a Portaria n.º 375/2013 de 
27 de dezembro (Art.15º). Nas situações não abrangidas pela Portaria anterior, o pagamento 
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do valor correspondente às bolsas de estágio é comparticipado pelo IEFP em 80 % do res-
petivo valor.

No que concerne aos Estágios Curriculares estes estão inseridos no plano curricular das 
respetivas licenciaturas e compreende um conjunto de atividades a desempenhar pelo estudan-
te, em contexto profissional, sob a supervisão de um docente e orientação/acompanhamento 
de um profissional.

2.2. Estágios Curriculares

Os Estágios Curriculares estão sujeitos a legislação interna das próprias instituições de 
ensino e visam, entre outros, os seguintes objetivos: contacto com a atividade profissional no 
âmbito da licenciatura, oportunidade de adquisição de formação em diferentes domínios, in-
serção em equipas de trabalho, execução independente das tarefas programadas, apresentação 
e apreensão crítica dos resultados obtidos e articulação da licenciatura com o meio sociopro-
fissional e com a sociedade.

Os estagiários são recrutados ao abrigo de um Protocolo entre a instituição de ensino e a 
entidade acolhedora. A duração dos estágios é variável dependendo do que está estabelecido 
no plano de estudos situando-se, habitualmente, entre os 3 e os 6 meses.

O estagiário é acompanhado por um Supervisor e por um Orientador, respetivamente da 
instituição de ensino e da entidade acolhedora. Durante o período de estágio o estagiário de-
verá seguir um Plano de Estágio previamente definido e sujeito a um cronograma.

3. Objetivos do estudo

Este estudo teve como objetivo abordar os Estágios Profissionais como medida de empre-
go e conhecer o grau de satisfação manifestado pelos estagiários relativamente ao estágio que 
se encontravam a realizar. Para tal, aplicou-se aos estagiários de 8 das 11 Câmaras Municipais 
do distrito de Castelo Branco um inquérito.

1. Metodologia

1.1. Participantes

O estudo tinha como objetivo incluir todas as Câmara Municipais do distrito de Castelo 
Branco. Contudo, de entre as 11 Câmaras Municipais que compõem o distrito de Castelo 
Branco obtivemos autorização para implementar o inquérito em 8 dessas Câmaras Municipais.

A amostra em estudo era constituída por 102 estagiários e na Tabela 1 encontra-se a ca-
racterização dessa amostra. Verifica-se que 81,2% dos inquiridos estavam a realizar estágio 
profissional e apenas 11,9% realizavam estágio curricular. A maior parte dos inquiridos en-
contrava-se a estagiar nas Câmaras do Fundão (26,5%) e Idanha-a-Nova (20,6%), exercendo 
as suas funções no departamento da Cultura (28,8%). A maioria dos inquiridos frequentava 
estágios com duração de um ano (72,2%). A maior parte dos inquiridos já tinha exercido algu-
ma atividade profissional (62,4%). Os estagiários inquiridos possuem maioritariamente ensino 
superior (54,9%), residem habitualmente no distrito de Castelo Branco (91%), são do género 
feminino (60%) e pertencem à faixa etária dos 20-30 anos (59,6%).
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Tabela 11 – Caraterização dos estagiários

Natureza do estágio N  Percentagens
 (número de inquiridos)

Profissional 82 81,2%
Curricular 12 11,9%
Outro 7 6,9%
Total 101 100%

Entidade/Organismo onde realiza o Estágio
CMB 2 2%
CMC 15 14,7%
CMCB 11 10,8%
CMF 27 26,5%
CMIN 21 20,6%
CMP 3 2,9%
CMS 17 16,7%
CMVVR 6 5,9%
Total 102 100%

Departamento onde está a estagiar
Ação Social 6 6,2%
Cultura 28 28,9%
Comunicação e Relações Públicas 7 7,2%
Desporto 8 8,2%
Divisão Financeira e Patrimonial 5 5,2%
Educação 9 9,3%
Informática 8 8,2%
Obras Públicas e Urbanismo 5 5,2%
Recursos Humanos 3 3,1%
Ambiente e Serviços Urbanos 12 12,4%
Fiscalização Municipal 2 2,1%
Gabinete de Apoio ao Pessoal 1 1%
Outros não diferenciados 3 3,1%
Total 97 100%

Período de Estágio
Menos de 1 ano 27 27,8%
1 ano 70 72,2%
Total 97 100%

Anteriormente exerceu alguma atividade profissional
Sim 63 62,4%
Não 38 37,6%
Total 101 100%

Habilitações Académicas
Ensino Básico 9 8,8%
Ensino Secundário 17 16,7%
Ensino Superior 56 54,9%
Curso Técnico Profissional 20 19,6%
Total 102 100%

Distrito de residência habitual
Castelo Branco 91 91%
Outro 9 9%
Total 100 100%
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Sexo N  Percentagens
Feminino 60 60%
Masculino 40 40%
Total 100 100%

Idade
Menos de 20 anos 22 22,2%
Entre os 20 e os 30 anos 59 59,6%
Mais de 30 anos 18 18,2%
Total 99 100%

1.2. Recolha da Informação

A recolha dos dados foi efetuada através de um questionário. Durante o mês de junho de 
2014 foi enviado a todas as Câmaras Municipais do distrito de Castelo Branco um email que 
continha o objetivo do estudo, o enquadramento institucional e o contexto em que se encon-
trava a ser conduzido, as garantias de confidencialidade e anonimato, bem como um contato 
direto com a equipa de investigação e o questionário em anexo. Neste email era igualmente 
solicitada autorização para aplicação desse mesmo questionário aos indivíduos que se encon-
trassem a realizar algum tipo de estágio. Posteriormente foi efetuado um telefonema reforçan-
do os objetivos e questionando a disponibilidade de participação no estudo. Obtivemos auto-
rização para implementar o inquérito em oito das onze Câmaras Municipais. Foi necessária a 
colaboração das Câmaras Municipais na distribuição dos questionários visto que os estagiários 
se encontravam dispersos pelas várias entidades, organismos e edifícios.

1.3. Questionário

A construção do questionário teve por base a revisão da literatura efetuada.
O questionário estava subdividido em duas secções: questões sobre o estágio e questões 

de natureza sociodemográfica.
A primeira secção estava dividida tematicamente em diferentes grupos: satisfação com o 

estágio; enquadramento organizacional e apreciação global.
Aos inquiridos era solicitado que identificassem o grau de concordância relativamente às 

24 questões apresentadas. Para tal, utilizou-se uma escala de Likert com cinco pontos, variando 
entre “Discordo Completamente” (1) e “Concordo Completamente” (5).

As variáveis de natureza sociodemográfica afiguraram-se necessárias para caracterizar a 
amostra.

2. Análise e Discussão dos Resultados

A Tabela 2 apresenta uma descrição básica dos itens. Relativamente à média, os itens mais 
valorizados pelos inquiridos são “Obtenho a colaboração necessária das pessoas com quem 
trabalho” e “O estágio é um período de aprendizagem fundamental para uma carreira de 
sucesso”. Por outro lado, o item que apresenta média mais baixa, e com destaque dos outros 
itens é: “Frequento(ei) alguma ação de formação”, o que significa que as câmaras não propor-
cionam ações de formação aos estagiários.

Em relação ao desvio padrão, os itens: “Frequento(ei) alguma ação de formação” e “Fo-
ram-me concedidas as facilidades de natureza administrativa inerentes (cartão de acesso à en-
tidade/organismo, refeição principal, conta de email, etc)” apresentam um desvio padrão ele-
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vado e os itens: “Tenho oportunidade de adquirir/desenvolver competências” e “Obtenho a 
colaboração necessária das pessoas com quem trabalho” apresentam um desvio padrão baixo.

Tabela 22 – Descrição dos itens

 N Min Max Média Desvio
     Padrão

Estou satisfeito(a) com as atividades que desenvolvo. 102 2 5 4,26 ,744
O estágio que está a desenvolver constitui uma opor-
tunidade de aplicar, em contexto profissional, 
os conhecimentos adquiridos no curso. 101 1 5 4,21 ,898
Coloco em prática os conhecimentos adquiridos 
no curso (formação de base). 102 2 5 3,97 ,906
Tenho oportunidade de adquirir/desenvolver competências. 102 3 5 4,38 ,646
As tarefas que desempenho são rotineiras. 102 1 5 3,23 ,964
Frequentemente posso tomar decisões sozinho(a). 102 1 5 3,26 1,052
Fui integrado(a) no serviço pelo(a) tutor(a)/orientador(a)
de estágio. 102 1 5 4,32 ,858
Tomo iniciativa para propor novos projetos/modos de 
organização do trabalho. 102 2 5 3,86 ,845
São-me facultadas as condições de trabalho adequadas. 101 1 5 4,16 ,869
Obtenho a colaboração necessária das pessoas com 
quem trabalho. 102 3 5 4,44 ,606
Recebo a orientação técnica adequada do(a) tutor(a)/
/orientador (a) de estágio da Entidade/Organismo de 
acolhimento, para cumprir o definido no Plano de Estágio. 102 1 5 4,15 ,883
Recebo feedback frequente sobre o meu desempenho. 101 1 5 3,74 1,092
Frequento(ei) alguma ação de formação. 101 1 5 2,58 1,336
As atividades descritas no Plano de Estágio estão 
relacionadas com a minha área de estudo. 102 1 5 4,04 ,964
O Plano de Estágio está a ser cumprido. 102 1 5 4,16 ,952
Tenho a autonomia necessária para realizar as minhas 
atividades. 101 2 5 4,14 ,861
Foram-me concedidas as facilidades de natureza 
administrativa inerentes (cartão de acesso à entidade/
/organismo, refeição principal, conta de email, etc). 102 1 5 3,36 1,273
Na globalidade, a frequência deste estágio está a ser 
interessante. 102 2 5 4,32 ,798
As expectativas em relação ao estágio estão a ser satisfeitas. 102 2 5 4,16 ,876
Realizo um trabalho desafiante. 102 2 5 4,06 ,854
O estágio é um período de aprendizagem fundamental 
para uma carreira de sucesso. 102 3 5 4,43 ,711
Se tivesse oportunidade exerceria a minha atividade 
profissional nesta Entidade/Organismo. 102 1 5 4,07 1,065
Recomendo este estágio profissional a um amigo(a). 102 1 5 4,11 ,953
Sinto-me preparado(a) para iniciar uma atividade 
profissional. 102 1 5 4,13 ,840
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Numa segunda fase fomos procurar a existência de diferenças estatisticamente significa-

tivas nas pontuações obtidas nos itens em análise em função das variáveis sociodemográficas 
em estudo. Tendo em conta as dimensões díspares das amostras em análise, recorremos aos 
Testes Não Paramétricos (Teste de Mann-Whitney para duas amostras e Teste de Kruskall-
-Wallis para mais de duas amostras).

No que respeita à natureza do estágio, observaram-se diferenças estatisticamente signifi-
cativas para os itens “Fui integrado(a) no serviço pelo(a) tutor(a)/orientador(a) de estágio” 
(p=0,035), “Recebo feedback frequente sobre o meu desempenho” (p=0,029) e “As atividades 
descritas no Plano de Estágio estão relacionadas com a minha área de estudo“ (p=0,006). Em 
particular observa-se que os inquiridos que se encontram em Estágio Curricular comparativa-
mente aos que estavam a realizar Estágio Profissional são os que mais manifestam sentir que 
foram “… integrado no serviço pelo(a) tutor(a)/orientador(a) de estágio”), sendo este resul-
tado reflexo da duração do estágio. Enquanto o Estágio Profissional tem duração de 1 ano o 
Estágio Curricular tem a duração de três meses, pelo que, a integração dos estagiários tenha 
que ser feita mais rapidamente. Além disso, os próprios Protocolos de Estágio obrigam a que 
as entidades acolhedoras nomeiem um orientador/tutor de estágio.

Os inquiridos que se encontravam a efetuar Estágio Curricular são os que expressam rece-
ber feedback frequente sobre o desempenho. Dado que o estágio decorre durante um período 
menor, existe maior e mais intenso acompanhamento por parte do orientador/um supervisor 
e, por outro lado, requerem mais atenção e supervisão da parte de todos os que o rodeiam no 
local de estágio com o objetivo de lhe transmitirem conhecimentos sobre o modo de executar 
a função, a cultura organizacional, entre outros. A tarefa deve permitir feedback sobre a forma 
como é executada, tanto ao nível do processo como do resultado pois, como referem Vala et al 
(1995: 106) a propósito da Teoria do Reforço “Quanto maior a frequência de feedback prove-
niente de colegas, superiores e da empresa (reforço extrínseco simbólico), maior a satisfação”. 

Finalmente os inquiridos que se encontram em Estágio Curricular são os que mais afir-
mam “As atividades descritas no Plano de Estágio estão relacionadas com a minha área de 
estudo”. Parece-nos que estes resultados se devem ao facto de aos indivíduos que frequentam 
os Estágios Curriculares ser exigido o cumprimento de um conjunto de requisitos, que em-
bora variem de instituição para instituição, podemos destacar o Plano de Estágio, Relatório 
Intermédio, Relatório Final, Apresentação Oral desse Relatório, Avaliação do Orientador da 
Entidade Acolhedora, entre outros elementos. Desta forma, acaba por existir um acompanha-
mento mais próximo por parte dos orientadores e supervisores. E, por último, dada a curta 
duração do estágio, executam um conjunto de tarefas mais limitadas e para as quais já detêm 
algum conhecimento.

No que respeita à entidade/organismo onde se realiza o estágio, observaram-se diferenças 
estatisticamente significativas para os itens “Coloco em prática os conhecimentos adquiridos 
no curso (formação de base) ” (p=0,013), “Tenho oportunidade de adquirir/desenvolver com-
petências” (p=0,045), “Tomo iniciativa para propor novos projetos/modos de organização do 
trabalho” (p=0,022) e “Se tivesse oportunidade exerceria a minha atividade profissional nesta 
Entidade/Organismo” (p=0,008). Em particular observa-se que os inquiridos que estagiaram 
na CMB são aqueles que mais manifestaram ter tido oportunidade de colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos no curso (formação de base). Por oposição os inquiridos da CMC 
são aqueles que pontuam mais baixo. Em parte estes resultados poderão dever-se à menor 
dimensão que a CMB apresenta, comparativamente a outras, o que poderá levar a uma maior 
interação entre os estagiários e os restantes colaboradores e também pelo facto de existirem 
menos estagiários, as oportunidades e a atenção dispensada a cada um poderá ser maior. O que 
vai ao encontro do afirmado por Vala et al (1995) de que as atitudes e necessidades de cada um 
são definidas e determinadas através da influência do ambiente fornecido pelos outros. Relati-
vamente ao facto de os estagiários da CMC afirmarem ter tido menos oportunidade de colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos poderá estar relacionado não só com a cultura e o 
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clima vigente na organização mas, também, com o facto de a cidade da Covilhã apresentar 
uma dimensão consideravelmente maior que as outras localidades onde também se aplicou o 
inquérito e possuir uma universidade, por consequência, o número de candidaturas a estágio e 
de estagiários também é superior levando a uma menor identificação com a organização e com 
a oportunidade de desenvolver uma atividade profissional futura.

Os inquiridos que se encontravam na CMB e na CMVVR são os que afirmam ter maior 
oportunidade de adquirir/desenvolver competências. A CMC é aquela que apresenta uma 
pontuação mais baixa. Estes resultados poder-se-ão dever ao facto de a CMB e a CMVVR 
apresentarem uma menor dimensão e terem um menor número de estagiários. Como sabemos 
são os fatores motivadores como a execução; o reconhecimento; o próprio trabalho em si; a 
responsabilidade; o progresso na carreira profissional e o aperfeiçoamento e desenvolvimento 
pessoal os fatores que mais satisfação produzem no indivíduo (Rosa, 1994). 

Os estagiários que se encontram na CMVVR são os que mais referem “Tomo iniciativa 
para propor novos projetos/modos de organização do trabalho” comparativamente aos res-
tantes, por oposição é na CMCB que se verifica uma pontuação mais baixa nesta questão. De 
acordo com Tavares (2010), o colaborador sentir-se-á motivado e esforçar-se-á mais se acredi-
tar que o seu esforço trará bons resultados para a organização e contribuirá para que obtenha 
melhores resultados na sua avaliação de desempenho. O conteúdo da função influenciará o 
grau de satisfação do indivíduo. Pelo que, é fundamental ter em consideração que existem 
formas ideais de organizar o trabalho, procurando oferecer uma maior variedade, identidade, 
autonomia, significado e feedback, visto que estas características da função levam a um au-
mento da satisfação (Vala et al., 1995).

Finalmente os estagiários que se encontram na CMB são aqueles que manifestaram mais 
interesse em permanecer nesta entidade, pois relativamente à questão “Se tivesse oportunidade 
exerceria a minha atividade profissional nesta Entidade/Organismo” estes são os inquiridos 
que atribuem a pontuação mais elevada. É na CMC que se verifica a pontuação mais baixa. 
Estes dados revelam-nos que os estagiários da CMB apresentam uma maior satisfação e, por 
outro lado, os estagiários da CMC ao não pretenderem futuramente exercer lá uma atividade 
profissional poder-se-á dever às razões anteriormente referidas ou, simplesmente, desejarem 
continuar a investir na carreira profissional desempenhando outras funções em diferentes ins-
tituições e localidades. Para além da diferença entre as expectativas dos inquiridos da CMB e 
da CMC parece-nos, também, que dada a diferente dimensão de ambas as localidades o facto 
de a Covilhã ser uma cidade e onde existem mais e variadas entidades empregadoras poderá 
levar a que os inquiridos percecionem maiores oportunidades de emprego. Isso mesmo refere 
Vala et al. (1995:107) ao afirmar que segundo a Teoria da Realização das Expetativas “Quanto 
menor a diferença entre as expectativas relativas ao trabalho e a perceção da situação real de 
trabalho, maior a satisfação”.

No que respeita ao departamento em que se encontra a estagiar, observaram-se diferenças 
estatisticamente significativas no item “As tarefas que desempenho são rotineiras” (p=0,035). 
Em particular observa-se que os que se encontram no departamento do Desporto são aqueles 
que mais concordam com esta afirmação. Por sua vez aqueles que afirmam desempenhar tare-
fas mais variadas são os que pertencem ao departamento da Fiscalização Municipal. 

No que respeita ao período de estágio, observaram-se diferenças estatisticamente signifi-
cativas para os itens “Tomo iniciativa para propor novos projetos/modos de organização do 
trabalho” (p=0,016), “Foram-me concedidas as facilidades de natureza administrativa ineren-
tes (cartão de acesso à entidade/organismo, refeição principal, conta de email, etc)” (p=0,040), 
“Se tivesse oportunidade exerceria a minha atividade profissional nesta Entidade/Organismo” 
(p=0,004) e “Sinto-me preparado(a) para iniciar uma atividade profissional” (p=0,011). Em 
particular observa-se que são aqueles que realizam estágio de um ano os que atribuem uma 
pontuação mais elevada à questão “Tomo iniciativa para propor novos projetos/modos de or-
ganização do trabalho” comparativamente com aqueles que frequentam estágios com duração 
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inferior a um ano. O facto de o período de estágio ser mais alargado permite que os estagiários 
tenham maior liberdade em propor novas ideias e projetos e, consequentemente ter maior 
autonomia e responsabilidade. Assim, tendo esta possibilidade de existirem novos desafios e 
propostas de trabalho os estagiários percecionam que existe um enriquecimento da sua função 
o que lhes proporcionará maior satisfação e vai ao encontro do que é afirmado por Maslow 
e Herzberg, ou seja, são as necessidades de estima e de auto-realização, bem como, os fatores 
motivacionais os maiores geradores de satisfação.

São também os estagiários que permanecem na organização por um período de um ano 
aqueles que manifestaram que lhe “Foram concedidas as facilidades de natureza administrativa 
inerentes (cartão de acesso à entidade/organismo, refeição principal, conta de email, etc)”) 
comparativamente aos que frequentam estágios com duração inferior a um ano, pois estes 
farão parte da equipa durante um período considerável de tempo e necessitarão de outras 
condições de trabalho. Além disso, é uma forma de motivação intrínseca em que a satisfação 
resulta da adequação entre as expetativas (objetivos e valores individuais) e a relação entre a 
situação de trabalho e a resposta que a organização dá a essas expetativas, segundo o preconi-
zado pela Teoria da Realização das Expectativas. Por outro lado e como é referido pela Teoria 
da Equidade, os estagiários veem o seu esforço reconhecido pelo facto de sentirem que são 
tratados de uma forma idêntica à dos restantes trabalhadores da organização.

Mais uma vez são os estagiários que realizam estágio por um período de um ano, aqueles 
que mais afirmam que “Se tivesse oportunidade exerceria a minha atividade profissional nesta 
Entidade/Organismo”, o que indica que existe uma maior identificação com a organização 
quando a frequência do estágio é superior.

Do mesmo modo, são os estagiários que se encontram a frequentar estágios por um pe-
ríodo de um ano aqueles que afirmam que “Sinto-me preparado(a) para iniciar uma atividade 
profissional”. Nos estágios de maior duração o período e a possibilidade de aprendizagem é 
maior o que, para além de possibilitar a aquisição de mais competências, leva a uma perceção 
de maior segurança na procura e no desempenho de uma atividade profissional futura.

No que respeita ao facto de se anteriormente exerceu alguma atividade profissional, obser-
varam-se diferenças estatisticamente significativas para os itens “As tarefas que desempenho 
são rotineiras” (p=0,013), “Fui integrado(a) no serviço pelo(a) tutor(a)/orientador(a) de está-
gio” (p=0,033) , “As atividades descritas no Plano de Estágio estão relacionadas com a minha 
área de estudo” (p=0,048) e “Sinto-me preparado(a) para iniciar uma atividade profissional” 
(p=0,028). Em particular observa-se que aqueles que não exerceram atividades profissionais 
anteriormente são os que mais entendem que “As tarefas que desempenho são rotineiras”, 
o que poderá demonstrar algum desconhecimento ou até ilusão sobre o conhecimento que 
detém acerca do mundo do trabalho e, em particular, as funções e as tarefas que as compõem. 
São também estes estagiários que anteriormente não exerceram nenhuma atividade profis-
sional aqueles que mais afirmaram terem sido “…integrado(a) no serviço pelo(a) tutor(a)/
orientador(a) de estágio” e “As atividades descritas no Plano de Estágio estão relacionadas 
com a minha área de estudo”, indicando-nos por parte das entidades acolhedoras uma preo-
cupação em acolher e integrar adequadamente os estagiários mas também de cumprir e fazer 
cumprir o Plano de Estágio.

No que respeita às habilitações académicas, observaram-se diferenças estatisticamente sig-
nificativas no item “As tarefas que desempenho são rotineiras” (p=0,029). Os indivíduos que 
possuem o ensino secundário consideram que as tarefas que desempenham são rotineiras, 
enquanto os indivíduos que possuem o ensino superior têm opinião inversa. Aos que apresen-
tam um nível de escolaridade mais baixo são-lhe atribuídas tarefas rotineiras e provavelmente 
pouco exigentes. O conteúdo funcional de uma tarefa ajuda a aumentar ou a diminuir a recom-
pensa intrínseca que a pessoa sente ao efetuar o trabalho que realiza. Uma baixa recompensa 
intrínseca encontra-se relacionada com as tarefas rotineiras, simples, estandardizadas e eleva-
damente especializadas. Os indivíduos cujas funções são compostas por tarefas enriquecidas 
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expressam um sentimento de desenvolvimento (Ferreira et al., 2001).

No que respeita à idade, observaram-se diferenças estatisticamente significativas para os 
itens “As tarefas que desempenho são rotineiras” (p=0,008), “São-me facultadas as condições 
de trabalho adequadas” (p=0,040), “O Plano de Estágio está a ser cumprido” (p=0,024) e 
“Realizo um trabalho desafiante” (p=0,039). 

Em particular observa-se que são os indivíduos com menos de 20 anos, aqueles que sentem 
que as tarefas são mais rotineiras, que lhes são facultadas as condições de trabalho adequadas e 
que entendem que o Plano de Estágio está a ser cumprido. Por sua vez, os entrevistados com 
30 ou mais anos apenas se destacam no item “Realizo um trabalho desafiante”. Parece-nos 
que os indivíduos com mais idade, 30 ou mais anos, demonstram uma maior motivação. Neste 
sentido, é fundamental que as organizações proporcionem o desempenho de uma função 
composta por um conjunto diversificado de tarefas de modo a proporcionar um maior índice 
de motivação. A tarefa deve ser concebida para que a pessoa que a executa se sinta responsável 
e autónoma na sua execução (Ferreira et al., 2001).

4. Conclusão

Com a realização desta investigação parece-nos lícito afirmar que o programa de Está-
gios Profissionais consiste numa promoção da empregabilidade e de estímulo, no âmbito do 
programa do governo e, em resposta à grave situação de desemprego em Portugal, no atual 
contexto económico.

Esta medida de Estágio Emprego visa integrar os jovens desempregados em entidades 
com ou sem fins lucrativos, de direito privado ou público, com o objetivo de, através da expe-
riência prática em contexto laboral, melhorar o respetivo perfil de empregabilidade e promo-
ver a respetiva inserção profissional.

A medida Estágios Emprego tem e teve um grande impacto, sendo o número de estagiá-
rios considerável, tendo os apoios atribuídos aos estagiários e às entidades promotoras contri-
buído para esses resultados.

Deste estudo as principais conclusões retiradas foram que os inquiridos que se encontram 
a realizar Estágios Profissionais manifestam um sentimento de maior integração do que aque-
les que estão a realizar Estágios Curriculares ou outros. Ao invés, são os inquiridos que estão 
a realizar Estágios Curriculares aqueles que afirmam receberem um maior feedback relativa-
mente ao seu desempenho.

Os estagiários da CMB são aqueles que afirmam que colocam mais em prática os conhe-
cimentos adquiridos no curso (formação de base) e têm mais oportunidades de adquirir/de-
senvolver competências. Por sua vez, os estagiários da CMVVR são aqueles que demonstram 
ter mais iniciativa para propor novos projetos/modos de organização do trabalho. São os 
estagiários da CMB aqueles que mais declaram que se tivessem oportunidade exerceriam a sua 
atividade profissional nesta Entidade/Organismo. Os estagiários das Câmaras mais pequenas 
apresentam, globalmente, maiores índices de satisfação.

De entre os vários departamentos existentes nas várias entidades/organismos e que aco-
lhem estagiários, o departamento do Desporto é o indicado como sendo aquele onde as tarefas 
efetuadas são consideradas mais rotineiras.

Os inquiridos que realizam estágio de um ano expressam maior capacidade de iniciativa 
para propor novos projetos/modos de organização do trabalho, também declaram que se ti-
vessem oportunidade exerceriam atividade profissional nesta Entidade/Organismo e, por fim, 
sentem-se mais preparados para iniciar uma atividade profissional.

Os que não exerceram atividades profissionais anteriormente encaram as tarefas que de-
sempenham como mais rotineiras mas afirmam que foram melhor integrados (as) no serviço 
pelo(a) tutor (a)/orientador(a) de estágio. Por sua vez, os que anteriormente já exerceram 
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atividades profissionais sentem-se mais preparados (as) para iniciar uma atividade profissional.

Os que possuem apenas o ensino secundário consideram as tarefas que desempenham 
rotineiras.

São os indivíduos com 30 ou mais anos, aqueles que mais afirmam que realizam um traba-
lho desafiante. Enquanto, os que têm menos de 20 anos consideram as tarefas que desempe-
nham rotineiras mas, por outro lado, são aqueles que mais afirmam que lhes são facultadas as 
condições de trabalho adequadas.

No quadro da atual crise financeira, pode afirmar-se que esta medida veio trazer uma nova 
dinâmica para os indivíduos que completaram a sua formação e que desta forma poderão 
colocar competências em prática, adquirir competências profissionais, compreender melhor 
qual a carreira profissional que desejam prosseguir, sentirem-se inseridos numa cultura orga-
nizacional, auferir uma remuneração, desenvolver uma rede de contactos e, em determinadas 
situações, conseguir um emprego.
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GESTÃO DA INOVAÇÃO: 
UM ESTUDO INTERSETORIAL

 Cristina I. Fernandes1, João J. M. Ferreira2, Mário L. Raposo3

Resumo

Recentemente, diversos investigadores têm demonstrado particular interesse em 
identificar as características das empresas e os fatores que as levam a inovar. Esta inves-
tigação tem como objetivo avaliar o processo de gestão da inovação através da compa-
ração entre os sectores da agricultura, indústrias transformadora e extrativa, construção 
civil e serviços. O estudo empírico foi aplicado a uma amostra de 1.000 empresas. Para a 
modelagem do processo de inovação efetuaram-se análises multivariadas. Os resultados 
mostram um alinhamento diferente de fatores de inovação para as dimensões propos-
tas (aprendizagem, redes, estratégia, organização e processo). Encontramos diferenças 
substanciais na gestão do processo de inovação, quando comparamos o sector de ser-
viços com os outros sectores. Consequentemente, propomos uma nova combinação de 
dimensões de inovação para as empresas de serviços. Com esta pesquisa é a nossa am-
bição contribuir para o conhecimento da gestão da inovação nas empresas de serviços.

Palavras-Chave: Capacidade Inovadora, Inovação estratégica, Gestão da inovação.

Abstract

Recently, several researchers have shown particular interest in identifying business 
characteristics and the factors that lead them to innovate. This research aims to evaluate 
the process of  innovation management by comparing the agriculture, manufacturing 
and mining industries, construction and services. The empirical study was applied to a 
sample of  1,000 companies. For the modeling of  the innovation process were carried 
out multivariate analysis. The results show a different alignment of  innovation factors 
for the proposed dimensions (learning, networking, strategy, organization and process). 
We find substantial differences in the management of  the innovation process, when we 
compare the service sector with other sectors. Consequently, we propose a new combi-
nation of  innovation dimensions for service companies. This research is our ambition 
to contribute to the knowledge of  the management of  innovation in service companies.
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1. Introdução

A inovação é crucial para o sucesso do desenvolvimento económico e social do mundo 
globalizado (Senge et al, 2001; OECD, 2010). No entanto, apesar da importância da inova-
ção, esta tem sido pouco definida, desenvolvida e entendida (Mazzarol and Reboud, 2011). 
Schumpeter (1934, 1939) foi um dos primeiros investigadores que reconheceu a inovação 
como a chave mestra para o desenvolvimento económico. Uma importante consideração na 
procura de definição da inovação é o facto de esta ser um processo ou um evento. Como 
processo, a inovação encerra atividades e decisões de gestão que são tomadas por indivíduos 
e organizações. A arte como estes vários atores procedem de acordo com as suas capacida-
des e enfrentam o risco e investem tempo e dinheiro na organização, determina o modo de 
aparecimento dos outputs da inovação, tornando-a num evento (Cooper, 1998; Mazzarol and 
Reboud, 2011). Para Tidd (2001) a incerteza e a complexidade do meio envolvente afetam a 
gestão da inovação dentro das empresas. A configuração dos recursos no conhecimento das 
necessidades do consumidor ou das condições de mercado requere um elevado grau de fle-
xibilidade (Tidd, 2001; Mazzarol and Reboud, 2011). Deste modo a habilidade das empresas 
para inovar potencia uma base sólida para a obtenção e sustentação de uma performance e 
competitividade superior face aos concorrentes (Barney, 1991; Day, 1994). Ou seja, a forma 
como os recursos e capacidades são utilizados determina o nível de inovação (Grant, 1996; 
Lowendahl, 1997) e sucesso da organização (Penrose, 1959). Apesar da inovação ser de uma 
importância crucial para a diversas organizações, muitos estudos ainda se centram apenas no 
caso da industria transformadora (Miles, 2005; Ettlie and Rosenthal, 2011). No entanto, recen-
temente diversos investigadores têm colocado o seu foco de estudo na indústria dos serviços 
(Nasution and Movondo, 2008; Agarwl and Selen, 2009; Song et al, 2009; Arnold et al, 2010; 
Hogan et al, 2011; Fernandes et al, 2012; Ferreira et al, 2012). O sucesso da gestão da inovação 
é, assim, contingente na medida em que depende do engenho das empresas para conjugarem 
os recursos e as capacidades no sentido de dominarem a turbulência externa (Mazzarol and 
Reboud, 2011). Assim, o estudo dos factores que promovem a inovação assume uma pertinen-
te importância (Hall and Bagchi – Sen, 2007; Koc and Ceylan, 2007; Fernandes et al, 2012). 
Tidd and Bessant (2009) deram particular relevo aos factores que permitem medir o pulsar da 
inovação nas empresas e propõem um modelo de inovação composto por cinco dimensões: 
estratégia, organização, processo, aprendizagem e redes. Cada uma destas dimensões é defini-
da por oito factores que aferem a inovação.

Neste sentido a presente investigação visa testar empiricamente o modelo de inovação 
proposto por Tidd and Bessant (2009) e avaliar de que modo aplicação deste modelo se aplica 
(ou ajusta) a diferentes setores de atividade (serviços, agricultura, construção civil, industria 
transformadora e extrativa) e permite avaliar a capacidade de inovação dessas empresas.

Após a introdução apresentamos a revisão da literatura, onde desenvolvemos a teoria dos 
recursos e capacidades e os factores impulsionadores das atividades de inovação. De seguida 
apresentamos a metodologia, os resultados e as considerações finais.

2. Revisão da Literatura

2.1.1. Teoria dos Recursos e Capacidades

A teoria dos recursos e capacidades promove uma verdadeira introspeção acerca dos benefí-
cios da correta utilização dos recursos organizacionais no sentido de alcançar um melhor desem-
penho e vantagem competitiva (Barney, 1991; Bharadwaj et al, 1993; Day, 1994). Este paradigma 
no qual assenta a nossa investigação sugere que os recursos específicos de uma organização são 
a fonte para um desenvolvimento económico sustentável desde que sejam raros e difíceis de 
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imitar ou substituir (Barney, 1993; Peteraf, 1993). De acordo com os investigadores desta teoria 
os ativos da empresa são distintos das suas capacidades pois os ativos não implicam processos 
ou atividades (Amit and Schoemaker, 1993; Holley, Broderick and Moller, 1998). Penrose (1959) 
reconheceu a importância dos recursos para a posição competitiva de uma empresa. Argumen-
tou que o crescimento de uma empresa, tanto interna quanto externamente, depende, em grande 
parte, dos recursos detidos e da aquisição diversificada dos mesmos. Ou seja, a forma como são 
selecionados e utilizados é determinante para o sucesso organizacional. Uma empresa consiste 
num aglomerado de recursos produtivos que só podem contribuir para a posição competitiva da 
organização quando são conjugados de modo a gerar valor (Penrose, 1959, Newbert, 2007). Para 
Barney (1991) os recursos estratégicos de uma empresa são todos aqueles que geram vantagem 
competitiva e uma performance superior, e neste sentido devem ser valorizados e preservados. 
Têm sido vários os autores que ao longo dos tempos reconheceram a importância dos proces-
sos dinâmicos, incluindo a aquisição, desenvolvimento e manutenção de diferencial, quer de 
recursos quer de capacidades (Dierickx e Cool, 1989, Henderson e Cockburn, 1994, Zander e 
Kogut, 1995, Eisenhardt e Martin, 2000, Winter, 2003, Zott, 2003). Deste modo o foco da teoria 
dos recursos e capacidades está no interior das organizações, onde se julga residir a verdadeira 
vantagem competitiva, mediante a obtenção de um desempenho superior por via dos recur-
sos e capacidades possuídos (Wernerfelt, 1984, Barney, 1991, Peteraf, 1993). Para Lowendahl 
(1997) o conhecimento é a base para o alcance da vantagem competitiva, sendo o único fator 
que consegue promover a inovação e criação de valor. Neste sentido, os ativos que a empresa 
possui, não podem por si só criar vantagem competitiva, esta só será uma realidade se os ativos 
forem utilizados na produção de conhecimento e consequentemente de inovação (Grant, 1996). 
Tomando o conhecimento como as capacidades que a empresa possui para desenvolver rotinas 
organizacionais, pode dizer-se que então as capacidades são extremamente difíceis de copiar pe-
los concorrentes no sentido de alcançarem elevados níveis de desempenho (Barney, 1991; Day, 
1994; Grant, 1996; Eisenhardt and Martin, 2000; Weerawardena, 2003; Galbreath, 2005; Hogan 
et al, 2011; Allred et al, 2011). Ethiraj et al (2005) defenderam uma mudança de pensamento 
neste debate, pois não interessa as capacidades que a empresa tem disponíveis, mas sim o modo 
como as usa. No caso das empresas de serviços, estas aplicam as suas capacidades num contexto 
muito específico, chamando assim a atenção para a necessidade de estudar o modo como estas 
empresas aplicam as suas capacidades. Neste sentido diversos autores defendem que as empre-
sas de serviços alcançam a vantagem competitiva através de inovações constantes, ao mesmo 
tempo que cortam com os modelos de gestão tradicionais (Bharadwaj et al, 1993; Ethiraj et al; 
2005; Song et al, 2007, Hogan et al, 2011). No caso dos serviços de conhecimento intensivo a 
habilidade para transformar o conhecimento existente em novo conhecimento (a habilidade para 
inovar ou utilizar as capacidades inovadoras das empresas) é reconhecido como como impor-
tante recurso de vantagem competitiva (Watson and Hewett, 2006). No contexto dos serviços 
profissionais a habilidade para construir serviços inovadores e soluções mais efetivas e eficientes 
do que os concorrentes é comum é cada vez mais vista como um meio para manter os clientes 
atuais, expandir as ofertas e atrair novos clientes (Barr and McNeilly, 2003). Consistente com a 
teoria dos recursos e capacidades, a capacidade inovadora é fulcral para desenvolver e comercia-
lizar novos serviços e soluções os quais vão criar valor quer para a empresa quer para os diversos 
agentes com os quais têm relação (Day, 1994; Lawson and Samson, 2001; Weerawardena and 
O’Cass, 2004; Nasution and Mavondo, 2008; Hogan et al, 2011).

2.1.2. Factores de inovação com base no modelo de Tidd & Bessant

Muitas vezes e em particular nas pequenas empresas inovadoras, as capacidades internas 
idiossincráticas estão particularmente relacionadas com o perfil do seu empresário, ou seja 
estão associadas com as suas experiências, motivações, networks, criatividade, orientação estra-
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tégica assim como com as atividades de inovação (Lynsksey, 2004; Webster, 2004). 

A mensuração da inovação nos serviços é problemática pois não existe consenso na sua 
conceptualização (Flikkema et al, 2007). De acordo com o Manual do Oslo (OECD, 1997), a 
inovação não-tecnológica cobre todas as formas de inovação, a qual não está apenas relacio-
nada com a introdução de novas tecnologias ou mudanças significativas nos bens ou serviços, 
ou mesmo na utilização de novos processos. A inovação é vista sob diferentes perspetivas 
que diferem no objeto em que se focam, nos conceitos, nas considerações estratégicas, na 
metodologia e modelos, na mensuração e na análise (Souitaris, 2002). Recentemente, os inves-
tigadores têm mostrado particular interesse em fazer ênfase nas características das empresas e 
nos factores que as levam a inovar (Hwang, 2004; Lemon and Sahota, 2004; Tidd and Bessant, 
2009). De acordo com Tidd and Bessant (2009) a capacidade inovadora das empresas pode ser 
medida tendo por base a seguinte tipologia de factores de inovação: estratégia, organização, 
aprendizagem, processo e redes.

2.1.3. Fator Estratégia 

O paradigma da inovação estratégica tem sido estudado por diversos autores (Rumelt et al, 
1994; Thakur and Hale, 2012). Este assenta então no facto das inovações serem viradas para o 
mercado ao mesmo tempo que são um processo estrategicamente formulado pelas empresas 
de serviços (de Brentani, 1989; Laing, 1993; Sundbo, 1997). Sugere-se ainda a estratégia como 
uma inspiração para a inovação, particularmente nas empresas de serviços, pois a estratégia é 
comunicada aos colaboradores no sentido de conseguir satisfazer os desejos dos clientes atra-
vés dos recursos internos existentes dentro da empresa, surgindo assim novas ideias (Sundbo, 
1997; Teece, 1992). Alguns estudos (Cohen and Levinthal, 1990; Macdonald and Williams, 
1994; Koc and Ceylan, 2007) defendem que o aparecimento de novas ideias, fundamentais 
à capacidade inovadora das empresas, depende da criação de conhecimento. Associada à im-
portância da criação de novas ideias surge a relevância da sua correta transmissão e utilização 
dentro da empresa, para que tais ideias possam ser partilhadas e potenciem a inovação (Monge 
et al., 1992; Tidd and Bessant, 2009). O ambiente interno das empresas mediante a estrutura 
e desenvolvimento organizacional, a criação adequada de uma estratégia de inovação e a sua 
comunicação aos colaboradores são factores fundamentais à inovação (Roberts and Berry, 
1985; Wheelwright and Clark, 1995; Slappendel, 1996; Lemon and Sahota, 2004). Como por 
exemplo encorajar os colaboradores a participarem nos processos de inovação em prol de 
mais inovação (Wheelwright and Clark, 1995; Slappendel, 1996; Wei and Wong, 2011). 

2.1.4. Fator Processo 

No conhecimento geral da gestão, a inovação não é um simples acontecimento inventivo, o 
qual se distingue do termo invenção pela aplicação do conceito comercialização (Freeman and 
Soete, 1997; Galanakis, 2006). Diversos estudos consideram a produção de inovação como 
uma soma de séries funcionais de eventos inovadores e implementados por estágios, os quais 
são caracterizados por processos consecutivos relacionados entre si (Kline and Rosenberg, 
1986; Griliches, 1990; Nelson, 1993; Nelson, 1993; Rothwell, 1994; Bernstein and Singh, 2006, 
Roper et al, 2008-, Guan and Chen, 2010). Edquist and Hommen (1999), na sua visão mais 
sistémica da inovação, reconhecem-na como um processo no qual se interrelacionam diver-
sos recursos e capacidades. Os estudos sobre a inovação como um processo têm florescido 
(Rothwell, 1994; Rogers, 1995; Geisler, 1995; Brown and Svenson, 1998; Bernstein and Singh, 
2006, Galanakis, 2006; Cantisani, 2006; Guan and Chen, 2010; Chen and Guan, 2011). Tidd 
and Bessant (2009) descrevem a inovação como um processo chave associado á renovação 
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dentro da organização, ao reanimar o que ela oferece e como cria e distribui essa oferta. Todas 
as empresas tentam organizar e gerir o processo da inovação por forma a encontrar as melho-
res soluções (Tidd and Bessant, 1997). O processo efetivo da inovação depende da cultura or-
ganizacional (Koc and Ceylan, 2007). As práticas e processos de gestão, a utilização de equipas 
e a sua orientação para a organização são factores impulsionadores da inovação (Amabile et al, 
1996; Chen and Guan, 2011). Deste modo a capacidade inovadora das empresas está relacio-
nada com a capacidade que estas têm para introduzir novos processos (Cantisani, 2006; Guan 
and Chen, 2010). Assim a inovação nos processos pode assim incluir, inovações no produto, 
necessidades específicas dos consumidores, assim como a aquisição de tecnologia (Roberts 
and Berry, 1985; Cooper, 1990; Koc and Ceylan, 2007). 

2.1.5. Fator Organização 

A inovação organizacional é a introdução de novos métodos dentro da organização para 
a gestão dentro da empresa e das relações com os agentes externos a esta (OECD, 2005). A 
inovação dentro do meio organizacional envolve a implementação de novos métodos na dis-
tribuição de responsabilidades e tomadas de decisão quer ao nível da divisão do trabalho quer 
ao nível da estrutura de novas atividades (Armbruster et al, 2006; 2008; Birkinshaw et al, 2008; 
Camisón and Villar-Lopez, 2012). A inovação organizacional representa um dos recursos mais 
importantes e sustentáveis para a vantagem competitiva (Hamel, 2006, 2007, 2009; Cami-
són and Villar-Lopez, 2012). As capacidades internas de organização, como as tecnológicas 
(Afuah, 2002), o marketing (Day, 1994), as integrativas (Fowler et al, 2000; Wang et al, 2004), a 
I&D (Deeds, 2001) e as culturais (Bogner and Thomas, 1994), têm uma consequência impor-
tante na inovação das empresas. Uma cultura organizacional que promova a criação e disse-
minação de conhecimento, nos diversos colaboradores com capacidades distintas, permitirá à 
empresa solucionar problemas gerando um efeito sinergético (Amabile et al, 1996; McGourthy 
et al., 1996; Damanpour and Gopalakrishnam, 1998; Lemon and Sahota, 2004). Porém, e tal 
como defendem Dussage et al. (1992), a escolha de uma estratégia ou cultura organizacional 
adequada depende dos custos, dos prazos e do risco que a empresa pode suportar. Outros 
investigadores defendem a orientação a inovação, no sentido de que é a cultura organizacional 
que potencia a inovação (Hurley and Hult,1998; Hult et al, 2004; Lee and Tsai, 2005; Kestin, 
2006; Ussahawanitchakit, 2008). 

2.1.6. Fator Aprendizagem

As teorias de gestão enfatizam o papel crucial entre a inovação e a aprendizagem no alcan-
ce de vantagens competitivas (Fiol and Lyles, 1985; Vrakkin, 1990; Dodgson, 1993; Garvin, 
1993; Wolfe, 1994; Utterback, 1994; Nevis et al, 1995; Gnyawali et al, 1997; Baker and Sinkula, 
2002; Balkin et al, 2000; Darroch and McNaugton, 2002; Brockmand and Morgan, 2003). O 
pressuposto básico desta corrente de pensamento assenta no facto de a aprendizagem de-
sempenhar um papel preponderante nas atividades de inovação, pois torna as empresas mais 
flexíveis dentro do processo de inovação (Miles and Snow, 1978; Brown and Eisenhard, 1995; 
Weerd-Nederhof  et al, 2002; Jimenz and Sanz- Valle, 2011). A aprendizagem, inovação e 
desempenho estão positivamente interrelacionados (Lee and Tsai, 2005; Salavou and Liou-
kas, 2003; Kekin, 2006). Para estes autores, a inovação requere que os indivíduos adquiram 
conhecimentos e os transmitam à organização. A aquisição de conhecimento depende sempre 
do conhecimento de base da organização (Salavou and Lioukas, 2003), quanto mais desenvol-
vida for essa base maior será a capacidade de absorver conhecimento externo à organização 
(Darroch and McNaugton, 2002; Chang and Cho, 2008). Tal como Nonaka (1994) sugere, a 
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inovação ocorre quando os colaboradores partilham o seu conhecimento com a empresa. Yli-
-Renko et al (2001) encontraram uma relação positiva entre a aquisição de conhecimento e o 
desempenho inovador no produto. Tal como Weerawardena et al (2006) encontram um efeito 
positivo entre o conhecimento intensivo e a intensidade de inovação. Chang and Cho (2008) 
verificaram também que a partilha de memórias, o uso de informação externa e a utilização 
de processos formais promovem a reserva de conhecimento assim como a obtenção da ino-
vação. Outros autores defendem que o facto de se investir internamente em I&D, recorrer a 
outsourcing de I&D, ou criar redes de I&D, são factores potenciadores da capacidade inova-
dora (Moritra and Krishnamoorthy, 2004; Castellani and Zanfei, 2006; Frenz and Ietto-Gillies, 
2007; Fu et al, 2012). 

2.1.7. Fator Redes

A primeira e a mais ampla abordagem para explicar a razão pela qual as empresas colabo-
ram é a abordagem baseada nos recursos. Na teoria dos recursos (Wernerfelt 1984) explica 
as colaborações entre as empresas no que diz respeito à empresa em complementaridades de 
recursos. Segundo este ponto de vista, a empresa é um conjunto de recursos e o motivo mais 
comum para as relações de colaboração é a interdependência dos recursos. Isto significa que 
as empresas formam alianças com outras empresas, porque não são autossuficientes, e ao 
colaborarem reduzem a incerteza, bem como ficam com acesso a outros recursos (Pfeffer e 
Salancik, 1978; Dosi, 1982; Chesnais, 1991) especialmente ao nível tecnológico (Hagedoorn 
1993). Hagedoorn (1993) explica que as empresas colaboram, tendo em conta as condições 
do mercado e da indústria. Especificamente, em sectores onde a interdependência e a com-
plexidade são elevados, as complementaridades tecnológicas são um importante motivo. 
Outras motivações incluem, acesso a novos mercados e redução do período no qual se pro-
cessa a inovação (Hagedoorn 1993; Arora e Gambardella, 1994; Rycroft and Kash, 2004). A 
base de conhecimento é muito disperso e as colaborações são caracterizadas principalmente 
por alianças entre as pequenas e as grandes empresas, no entanto as pequenas empresas 
oferecem contribuições científicas e técnicas (Arora e Gambardella 1990; Shan, Walker, e 
Kogut 1994; Walker, Kogut, Shan e 1997; Chifolleau, 2005). Noutro estudo, Gulati e Singh 
(1998) analisaram o modo como a escolha do tipo de rede é influenciado pela preocupação 
com custos de coordenação e apropriação. Ahuja (2000) considera que a formação é influen-
ciada pelo capital, comercial, social e tecnológico da empresa. Deste modo a construção e 
a participação das empresas em redes é um fator impulsionador da inovação (Rampersad, 
et al, 2010.

Assim e com o objetivo de testar o modelo de Tidd and Bessant (2009), apresentamos na 
figura 1 o conjunto de factores das atividades de inovação que pretendemos testar.

3. Metodologia

3.1.1. Amostra

Para tal foi aplicado um questionário a uma amostra de 1000 empresas de Portugal A base 
de dados das empresas foi fornecida pelo Grupo Coface. A amostra incorpora empresas de 
diferentes sectores de atividade: agricultura (10%), serviços (60%), indústria transformadora 
(20%), indústria extrativa (5%), construção civil (5%). Construímos a amostra de modo a 
abranger com o mesmo número de empresas, os 22 distritos de Portugal Continental e os 
Arquipélagos da Madeira e Açores. Administramos 46 questionário por cada NUT III, todos 
foram feitos face-to-face ou via telefone.
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A Tabela 1 representa os resultados referentes às variáveis que caracterizam o empresário e 

as empresas. A média de idade das empresas é de 7.0±6.4 anos e do responsável é de 42.5±8.2 
anos e 11.5% dos empresários são do sexo feminino Em média as empresas da amostra reali-
zaram 1.4±0.7 inovações nos produtos/serviços enquanto o número médio de inovações nos 
processos foram em menor número (0.2±0.4).

Tabela 1 – Descrição da Amostra

 Mean SD

Idade empresário (anos) 42,470 8,224
Formação Superior 0,503 0,500
Feminino 0,115 0,319
Idade da empresa (anos) 6,987 6,389
Agricultura 0,100 0,300
Serviços 0,600 0,490
Indústria Transformadora 0,200 0,400
Indústria Extrativa 0,050 0,218
Construção 0,050 0,218

Note: SD – Standard deviation

3.1.2. Métodos Estatísticos

Em termos de métodos utilizados com vista à descrição dos perfis das empresas deter-
minaram-se as frequências absolutas e relativas para as variáveis qualitativas enquanto para as 
características quantitativas estimaram-se as médias e desvios padrão. 

Relativamente à modelização dos fatores de inovação que influenciam as inovações utili-
zaram-se duas abordagens, uma tendo em conta os 40 itens da escala de fatores de inovação e 
outra tendo em conta os cinco fatores que constituem esta escala (Estratégia – operacionaliza-
do através da média de 8 itens com Alpha = .72, Processo – operacionalizado através da média 
de 8 itens com Alpha = .88, Organização – operacionalizado através da média de 8 itens com 
Alpha = .73, Rede – operacionalizado através da média de 8 itens com Alpha = .62, Aprendi-
zagem – operacionalizado através da média de 8 itens com Alpha = .87). Quanto às inovações, 
utilizaram-se por um lado o número de inovações de inovações nos produtos/serviços e por 
outro o número de inovações nos processos. Neste modelo, as variáveis de controlo introdu-
zidas nas regressões foram a antiguidade da empresa, a idade, sexo e formação do empresário 
e a atividade económica. Nas modelações realizadas a variável dependente correspondia a 
uma variável de contagem discreta pelo que foram utilizados count models com o recurso à 
distribuição Poisson. Os modelos foram avaliados segundo os critérios de informação Akaike 
Information Criterian (AIC), Bayesian Information Criterian (BIC) e o R2, o método que 
melhor se ajusta aos dados é baseado na distribuição Poisson, pelo que, foi essa a metodologia 
utilizada. Os parâmetros da regressão Poisson foram estimados recorrendo ao método da 
máxima verosimilhança (maximum likelihood) com erros padrão robustos das estimativas para 
eliminar a heteroscedasticidade, uma vez que este método de regressão é intrinsecamente hete-
roscedástico, introduzindo um bias na variância dos estimadores, comprometendo a validade 
da significância estatísticas das estimativas. 

Todos os cálculos efetuados foram realizados com o recurso às livrarias pscl, lmtest, or-
dinal e sandwich do software R versão 2.14.1 (R Foundation for Statistical Computing) e ao 
IBM-SPSS versão 19.0 (IBM Corporation).
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3.1.3. Resultados

As estimações dos modelos econométricos estimados para o número de inovações nos 
produtos/serviços são apresentadas na Tabela 2. Todas as análises foram feitas com compa-
ração ao sector dos serviços.

 
Tabela 2 – Count models coefficients: Dependent variable – Number of  innovations
  
 Nº inovações produto/serviço Nº inovações processo

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

 (Intercept) -0,57 -0,29 9,26** 3,84**
 Antiguidade da empresa (anos) -0,01** 0,00 0,04 0,02
Entrepreneur Idade empresário 0,01* 0,00 0,00 0,01
Profile Feminino -0,01 0,04 0,59 -0,29
 Formação Superior 0,13* 0,17** -1,69. -0,22

 Agricultura -0,06 -0,47** -7,76 -18,27**
Sector Indústria Transformadora -0,14* -0,2** 4,39 1,54*
 Indústria Extrativa -0,06 -0,3** 4,38 1,97*
 Construção -0,06 -0,31** 4,38 2,01*

 S1 0,08**  -1,26* 
 S2 0,00  0,77. 
 S3 0,02  0,92 
Strategy  S4 -0,02  -2,05** 
 S5 0,00  0,16 
 S6 -0,06.  -0,37 
 S7 0,08*  -0,33 
 S8 -0,08*  -1,14* 

 P1 -0,03  0,18 
 P2 -0,02  -0,09 
 P3 0,01  -0,83 
Process P4 0,01  0,25 
 P5 0,01  1,04. 
 P6 0,01  0,41 
 P7 -0,03  0,10 
 P8 0,01  -0,67 

 O1 0,04  1,07. 
 O2 0,01  1,88** 
Organization O3 -0,09**  -0,05 
 O4 0,01  -0,96* 
 O5 -0,01  -1,6** 
 O6 -0,05  0,49 
 O7 0,00  -0,36 
 O8 0,03  0,38 

 L1 0,02  0,48 
 L2 0,02  -0,03 
 L3 0,02  0,05 
 L4 -0,05.  -0,58 
Learning L5 0,01  -1,75* 
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 L6 0,00  -0,58 
 L7 0,02  1,1** 
 L8 0,03  2,73** 

 N1 0,00  0,12 
 N2 0,04  -0,09 
 N3 0,04*  1,26. 
Networks N4 0,00  0,86. 
 N5 0,04  0,56 
 N6 0,02  -1,13* 
 N7 0,05*  -0,16 
 N8 0,04  -2,06** 

 Estratégia  -0,03  -2,04.
 Processo  -0,03  -1,23
 Organização  0,00  -0,16
 Rede  0,00  -2,22
 Aprendizagem  0,18**  3,89**

 LL -1182,1 -1199,0 -208,2 -265,6
 AIC 2474,2 2437,9 526,4 571,2
 BIC 2743,9 2535,0 796,0 669,2
 Pseudo R2 13,7% 10,5% 70,1% 59,4%

Note: * p < .05, ** p < .01; Pseudo-R2: Pseudo r-squared; LL: Log likelihood; AIC: Akaike Information Criterion

No modelo 1, que estima as variáveis com impacto significativo no número de inova-
ções nos produtos/serviços e inclui todos os itens dos factores de inovação, observa-se 
que, relativamente às variáveis de controlo, a idade da empresa (B=-0.01, p < .01), a idade 
do empresário (B=0.01, p < .05) e formação superior do empresário (B=0.13, p < .05) têm 
uma influência estatisticamente significativa no número de inovações nos produtos/servi-
ços. Quanto mais antiga a empresa menor o número de inovações, e quanto mais velho o 
empresário (e caso este possua formação superior) maior o número de inovações. No que 
respeita às atividades económicas, as empresas da indústria transformadora possuem em 
média um menor número de inovações (B=-0.14, p < .05). Quanto aos itens dos factores de 
inovação relacionados com Estratégia observa-se uma associação significativa dos itens S1 
(Os colaboradores da empresa reconhecem a importância da inovação para a competitivida-
de) (B=0.08, p < .01), S7 (A organização tem mecanismos para analisar os novos desenvol-
vimentos tecnológicos e de mercado e qual o seu impacto para a estratégia da organização) 
(B=0.08, p < .01) e S8 (Existe um ligação clara entre os projetos de inovação e toda a estra-
tégia de negócio) (B=-0.08, p < .05) com o número de inovações nos produtos/serviços. No 
caso dos itens S1 e S7 quanto maior a importância atribuída a esses pontos maior o número 
de inovações verificando-se uma situação inversa no item S8. Ou seja não se verifica uma 
ligação clara entre os projetos de inovação e a estratégia da empresa. Em relação aos itens 
da organização observou-se uma associação negativa do item O3 (Os colaboradores estão 
envolvidos na sugestão de ideias para melhorar produtos ou processos) (B=-0.09, p < .05) 
com o número de inovações, isto é, quanto maior a importância atribuída a este item menor 
é o número de inovações no produto/serviço. Quanto às Redes observou-se uma associação 
estatisticamente significativa entre os itens N3 (A organização trabalha com universidades 
e outros centros de investigação que a possam ajudar a desenvolver o seu conhecimento) 
(B=-0.04, p < .05) e N7 (A organização partilha as suas necessidades e competências com 
organismos de educação) (B=-0.05, p < .05) e o número de inovações. No caso do item N7 
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quanto maior a importância atribuída a essa questão, maior o número de inovações tal como 
no item N3. Significa assim que a colaboração com instituições de ensino potencia a capa-
cidade inovadora das empresas. Não existia qualquer influência estatisticamente significativa 
dos itens dos fatores do Processo e da Aprendizagem no número de inovações nos produ-
tos/serviços. No modelo 2, que estima as variáveis com impacto significativo no número 
de inovações nos produtos/serviços e inclui todos os scores das dimensões de inovação, 
observa-se que, relativamente às variáveis de controlo, a formação superior do empresário 
(B=0.17, p < .01) tem uma influência estatisticamente significativa no número de inova-
ções nos processos, em que se o empresário tiver formação superior maior o número de 
inovações nos produtos/serviços. No que respeita às atividades as empresas da agricultura 
(B=-0.47, p < .01), indústria transformadora (B=-0.17, p < .01) e extrativa (B=-0.30, p < 
.01) bem como da construção (B=-0.31, p < .01), possuem em média um menor número de 
inovações nos produtos/serviços comparativamente aos serviços. Relativamente aos facto-
res de inovação somente se observou uma associação estatisticamente significativa positiva 
da Aprendizagem (B=0.18, p < .01) no número de inovações nos produtos/serviços. As 
mesmas análises e conclusões se retiram para o modelo 4.

No modelo 3, que estima as variáveis com impacto significativo no número de inovações 
nos processos e inclui todos os itens dos factores de inovação, observa-se que nenhuma das 
variáveis de controlo tem uma influência estatisticamente significativa no número de inova-
ções no processo. Quanto aos itens dos factores de inovação relacionados com Estratégia 
observa-se uma associação significativa dos itens S1 (Os colaboradores da empresa reconhe-
cem a importância da inovação para a competitividade) (B=-1.26, p < .05), S4 (A empresa 
olha para o futuro de modo a antecipar as ameaças e oportunidades (utilizando ferramentas 
e técnicas de previsão)) (B=-2.05, p < .01) e S8 (Existe um ligação clara entre os projetos 
de inovação e toda a estratégia de negócio) (B=-1.14, p < .01) com o número de inovações 
nos processos, em que quanto maior a importância atribuída a esses itens menor o número 
de inovações. Em relação aos itens da Organização observou-se uma associação negativa 
com os itens O4 (A estrutura da empresa ajuda à rápida tomada de decisões) (B=-0.96, p 
< .05) e O5 (A comunicação entre os vários níveis de hierarquia funciona de forma eficaz) 
(B=-1.60, p < .01) e uma associação positiva com o item O2 (Os colaboradores trabalham 
bem em conjunto e também para além das fronteiras departamentais) (B=1.88, p < .01), 
isto é, quanto maior a importância atribuída aos itens O4 e O5 menor é o número de ino-
vações nos processos. Estes resultados significam que o modo de organização e estrutura 
das empresas não estão adequados a necessidade e á rapidez que os processos de inovação 
exigem. No caso de O2 quanto maior a importância revelada para este item maior o número 
de inovações. No fator Aprendizagem observou-se uma associação significativa do número 
de inovações do processo com os itens L5 (A empresa partilha experiências com outras 
empresas que a ajudam na compreensão das mesmas) (B=-1.75, p < .05), L7 (A organização 
aprende com as outras organizações) (B=1.10, p < .01) e L8 (A organização utiliza medi-
das que a ajudam a identificar onde e quando pode melhorar a sua inovação) (B=2.73, p < 
.05), verificando-se que quanto maior a importância atribuída aos itens L5 e L7 menor é o 
número de inovações nos processos. Estes resultados evidenciam a falta de cooperação e de 
comunicação que existe entre as empresas. Quanto maior a importância atribuída o item L8 
maior o número de inovações nos processos. No fator Redes observou-se uma associação 
estatisticamente significativa negativa entre os itens N6 (A empresa tenta desenvolver redes 
externas com indivíduos que a podem auxiliar (por exemplo com especialistas em conhe-
cimento específico)) (B=-1.13, p < .05), N8 (A organização trabalha de perto com os utili-
zadores dos seus novos produtos ou serviços. (B=-2.06, p < .05) e o número de inovações. 
Não existia qualquer influência estatisticamente significativa dos itens do fator Processo no 
número de inovações nos processos.



48

4. Considerações Finais

É amplamente defendido na literatura o relevante papel que a inovação tem quer para 
a competitividade das empresas quer para o desenvolvimento das regiões. Na investigação 
que aqui se apresenta procuramos analisar as atividades de inovação, aplicando o modelo 
proposto por Tidd and Bessant (2009). Com base na estimação dos modelos econométricos 
foi possível retirar várias ilações. Relativamente ao perfil dos empresários, a idade e o nível de 
formação académica potencia as atividades de inovação desenvolvidas por estes. Consideran-
do aos sectores de atividade envolvidos, os resultados corroboram as considerações teóricas, 
relativamente ao facto do sector dos serviços ser mais inovador face a outros sectores de ati-
vidade económica. Os resultados obtidos revelaram que a dimensão aprendizagem influencia 
positivamente a inovação nos cinco sectores estudados.

Considerando as outras dimensões do modelo, constatou-se relativamente à dimensão estra-
tégia, que os factores de inovação S1 (os colaboradores da empresa reconhecem a importância da 
inovação para a competitividade) e S7 (a organização tem mecanismos para analisar os novos de-
senvolvimentos tecnológicos e de mercado e qual o seu impacto para a estratégia da organização) 
revelaram ter um efeito positivo sobre a capacidade inovadora. Os factores S4 (a empresa olha 
para o futuro de modo a antecipar as ameaças e oportunidades (utilizando ferramentas e técnicas 
de previsão) e S8 (Existe uma ligação clara entre os projetos de inovação e toda a estratégia de 
negócio), por sua vez, apresentam um efeito negativo na capacidade inovadora.

No caso da dimensão Organização, três factores revelaram ter um efeito negativo na capacida-
de inovadora: O3 (os colaboradores estão envolvidos na sugestão de ideias para melhorar produtos 
ou processos); O4 (a estrutura da empresa ajuda à rápida tomada de decisões); O5 (a comunicação 
entre os vários níveis de hierarquia funciona de forma eficaz). O fator O2 (os colaboradores traba-
lham bem em conjunto e também para além das fronteiras departamentais), tem um efeito positivo 
nas atividades de inovação. Considerando a dimensão organizacional no seu conjunto, parece ser 
possível afirmar que as empresas em análise, apresentam um défice na estrutura organizacional que 
dificulta o acompanhamento e desenvolvimento das atividades de inovação

Analisando a dimensão Redes, os factores: N6 (a empresa tenta desenvolver redes exter-
nas com indivíduos que a podem auxiliar) (por exemplo com especialistas em conhecimento 
específico); N8 (a organização trabalha de perto com os utilizadores dos seus novos produtos 
ou serviços), evidenciaram um efeito negativo sobre as atividades de inovação. Por sua vez, 
os factores: N3 (a organização trabalha com universidades e outros centros de investigação 
que a possam ajudar a desenvolver o seu conhecimento); e N7 (a organização partilha as suas 
necessidades e competências com organismos de educação) sugerem ter um efeito positivo na 
capacidade inovadora. Sabendo-se pelas comparações internacionais que as empresas Portu-
guesas investem pouco em inovação, pode afirmar-se que a ligação das empresas aos centros 
especializados de produção de conhecimento, é o modo encontrado pelas empresas Portugue-
sas, para superar os défices de investimento em inovação. 

No que respeita à dimensão Aprendizagem, o fator N5 (a empresa partilha experiências 
com outras empresas que a ajudam na compreensão das mesmas) revela possuir um efeito 
negativo na capacidade inovadora. Já o fator N8 (a organização utiliza medidas que a ajudam a 
identificar onde e quando pode melhorar a sua inovação) apresenta um efeito positivo na ino-
vação das empresas. Convém realçar o facto da dimensão Processo ter sido a única dimensão 
a não exercer qualquer influência na capacidade inovadora das empresas.

A motivação para a realização desta investigação, assentou no desejo de compreender 
como as empresas de diferentes sectores de atividade, gerem as estratégias de inovação e na 
expectativa de contribuir para o conhecimento da gestão de inovação no sector de serviços. 
O estudo revela diferenças significativas na gestão do processo de inovação entre o sector de 
serviços e os restantes sectores estudados, sugerindo a necessidade de adicionar ou encontrar 
novas dimensões explicativas da inovação nos serviços. 
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A INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA 
E DA ORIENTAÇÃO PARA O MERCADO 
NA INOVAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES 

NO DESEMPENHO EM EMPRESAS DE TURISMO: 
O CASO DO SETOR HOTELEIRO

Eugénia de Matos Pedro1 & Maria José Silva2

Resumo

Confrontado com a evolução das novas tecnologias e revigorado por inovações or-
ganizacionais e estruturais, o turismo vê a inovação como um dos principais motores de 
crescimento e de desenvolvimento. Este trabalho tem como principais objetivos com-
preender a influência que a orientação empreendedora e a orientação para o mercado 
tem no apoio a atividades de inovação de empresas de turismo, nomeadamente no setor 
hoteleiro, e qual a relação entre a inovação e o desempenho dessas empresas. Com base 
na revisão da literatura, propõe-se um modelo conceptual. 

Palavras-chave: Desempenho; Inovação; Orientação Empreendedora; Orientação para 
o Mercado; Turismo.

Abstract

Faced with the development of  new technologies and refreshed by organizational 
and structural innovations, tourism sees innovation as a major driver of  growth and 
development. This work has as main objectives, to understand the influence that entre-
preneurial orientation and market orientation has in supporting innovation in tourism, 
namely in hospitality  sector and about the relationship between innovation and the 
performance of  those enterprises. Based on literature review, we propose a conceptual 
model.

Keywords: Performance; Innovation; Entrepreneurial Orientation; Market Orientation; 
Tourism.

 
1. Introdução

De acordo com as estatísticas disponibilizadas pela World Tourism Organization 
(UNWTO), publicadas na Yearbook of  Tourism Statistics, 2007–2011 (2013)3, o turismo está 
em plena ascensão, tornando-se gradualmente mais importante no desenvolvimento económi-

1 Universidade da Beira Interior, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Gestão e Economia, 
(eugenia@ubi.pt)

2 Universidade da Beira Interior, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Gestão e Economia.
3 in http://statistics.unwto.org, consultado em 29/10/2013.



56
co de muitos países. O turismo, que se expandiu ao longo dos últimos trinta anos, continua em 
crescimento, acompanhando a mobilidade e a prosperidade das sociedades4, embora, devido 
ao facto de se ter tornado numa grande indústria, também se tenha tornado mais complexo e 
mais fragmentado, sendo, por isso, mais difícil de definir e de medir (Tejada & Moreno, 2013). 

Confrontado com a evolução das novas tecnologias e revigorado por inovações organiza-
cionais e estruturais (Stamboulis & Skayannis, 2003), o turismo vê a inovação como um dos 
principais motores de crescimento e de desenvolvimento (Lee et al., 2012). A natureza e a 
visão de inovação mudaram significativamente ao longo das últimas duas décadas (Cavalcante 
et al., 2011; Chang et al., 2011; Goktan & Miles, 2011; Hotho & Champion, 2011; Lee et al., 
2011; Chaston & Scott, 2012; Reed et al., 2012). Desde meados da década de 80 que uma 
série de desafios ligados à inovação se destacam como uma força emergente crucial para a 
competitividade internacional das empresas e dos destinos turísticos (Ritchie & Crouch, 2000; 
Hjalager, 2002; Ottenbacher, 2007). A partir da primeira edição do Manual de Oslo, em 1992, 
houve uma consciência crescente de que a maioria da inovação no setor de serviços não é 
apreendida adequadamente pelo produto tecnológico e pelo conceito de processo (OECD & 
Eurostat, 2005). De facto, a difusão da inovação entre as empresas de turismo, apresenta uma 
baixa propensão para o desenvolvimento de novos produtos e de processos (Weiermair & 
Peters, 2002). A competitividade na indústria do turismo para além de tentar alcançar menores 
custos e maior qualidade é impulsionada pela inovação, atendendo sempre às expectativas dos 
potenciais clientes (Nijssen et al., 2006). A indústria do turismo reconhece o aumento da con-
corrência em todo o mundo, não só entre os destinos, mas também entre as próprias empresas 
dentro dos mesmos destinos (Tseng et al., 2008; Dwyer et al., 2009). 

Jaworski & Kohli (1993) sugerem que a orientação para o mercado (OM), em resposta às 
condições de mercado, envolve fazer algo novo ou diferente e isso pode ser visto como uma 
forma de comportamento inovador. Ruibyte et al. (2007) referem que as empresas orientadas 
para o mercado estão bem posicionadas para desenvolver as necessidades do consumidor e 
para lhes responder através de produtos e serviços inovadores adicionais. Consequentemente, 
a inovação é um resultado da OM e as empresas com melhor competência para inovar são 
mais bem-sucedidas na resposta ao ambiente e no desenvolvimento de novos meios que levam 
à vantagem competitiva e a um melhor desempenho (Ruibyte et al., 2007). No entanto, não há 
unanimidade sobre a relação existente entre a inovação e a OM (Aldas-Manzano et al., 2005). 

Balan & Lindsay (2010) referem que a essência da capacidade de adaptação e a inovação 
é a identificação bem-sucedida da oportunidade de mercado; a capacidade de apoiar a ino-
vação, e a inovação contínua em particular, são um fator crítico de desempenho na indústria 
do turismo, nomeadamente no setor hoteleiro. Assim, estes autores salientam que a inovação 
por si só não é suficiente para o sucesso do negócio, uma vez que tem de ser combinada com 
uma abordagem empreendedora para reconhecer as oportunidades que podem ser explora-
das por meio da inovação, fomentando um melhor desempenho. Também referem que estas 
empresas, independentemente do tamanho, não só necessitam de ser capazes de inovar como 
também necessitam de ter orientação empreendedora (OE) para sobreviver e crescer em am-
bientes cada vez mais dinâmicos e competitivos. Estes autores ressaltam ainda o facto de, nos 
diversos sectores hoteleiros, a inovação ter sido identificada como um impulsionador-chave 
no desempenho das empresas. Em particular, o desempenho no setor hoteleiro tem-se identi-
ficado como um constructo tridimensional composto por eficácia, eficiência e adaptabilidade 
(Phillips, 1996). 

Pelo exposto, torna-se fundamental compreender o fator inovação dentro de empresas li-
gadas ao turismo, mais concretamente no setor hoteleiro, através das determinantes orientação 
para o mercado e orientação empreendedora, bem como as suas implicações no desempenho 
destas empresas.

4 in http://www.oecd.org, consultado em 29/10/2013.
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O objetivo central deste estudo é identificar quais são as dimensões que através da orien-

tação para o mercado e da orientação empreendedora prestam apoio às atividades de inovação 
de empresas de turismo do setor hoteleiro.

Como objetivos específicos pretende-se: (i) explorar as relações existentes entre a orienta-
ção para o mercado, a orientação empreendedora e a inovação; e (ii) aferir que tipo de influên-
cia a inovação tem no desempenho de empresas de turismo do setor hoteleiro. 

Esta investigação justifica-se pela existência de poucas e fragmentadas pesquisas a respeito 
do tema. E também, porque foi detetada uma lacuna na literatura de referência que relacione 
ao mesmo tempo a OM e OE com o fator inovação em empresas de turismo do setor ho-
teleiro. Desta forma, a contribuição deste trabalho centra-se nas teorias relacionadas com a 
inovação, a OM, a OE e o desempenho de empresas de turismo do setor hoteleiro, que juntas 
provêm um modelo conceptual que procura dar resposta à lacuna encontrada na literatura. 

O trabalho, inicialmente, faz uma revisão da literatura considerada relevante. No momento 
seguinte, estabelece um modelo conceptual, baseado nas proposições formuladas. Por fim, 
registam-se as conclusões, as limitações, as implicações e as orientações para estudos futuros.

2. Revisão de literatura e proposições de investigação

2.1. O turismo

O turismo foi identificado como sendo uma das áreas mais promissoras de crescimento 
para a economia mundial (Scheidegger, 2006) pelo que as nações, conscientes da sua impor-
tância económica, passaram a adotar políticas orientadas para o turismo, cada vez mais cen-
tradas na promoção da inovação (Keller, 2006). Segundo a Organização Mundial do Turismo, 
este é definido como as atividades de pessoas que viajam de e para ficar em lugares fora do 
seu ambiente habitual, não por mais de um ano consecutivo, para lazer, negócios e outros fins 
não relacionadas com o exercício de uma atividade remunerada no lugar visitado (Meneses & 
Teixeira, 2011). Esta definição, no entanto, não permite identificar especificamente que ativi-
dades compreende o turismo. 

O que distingue principalmente o turismo de outros setores é o facto de que as atividades 
dentro do turismo são definidas em termos de procura turística (Keller, 2006). Neste sentido, 
como a indústria de turismo é um sector transversal, que inclui essencialmente setores de ser-
viços (Otto & Ritchie, 1996) com uma vasta gama de atividades heterogéneas, tais como alo-
jamento, restaurantes, agências de viagens, transporte e entretenimento (INE, 2007), ou seja, 
atividades diretamente relacionadas com o turismo, mas também inclui outras atividades tais 
como telecomunicações, bancos, serviços de saúde, entre outros serviços utilizados durante a 
estadia dos turistas, significa que não há uma “indústria de turismo”, mas muitas “indústrias 
de turismo” (Jones & Munday, 2004). Embora a indústria do turismo represente uma enorme 
gama de atividades (Aldebert et al,  2011), os produtos turísticos partilham duas características 
bastante comuns: a intangibilidade e a interatividade (Tejada & Moreno, 2013).

Tendo em conta esta diversidade de atividades relacionadas com a indústria do turismo, 
este estudo será analisado numa perspetiva de empresas de turismo do setor hoteleiro.

2.2. Inovação

O conceito de inovação como um resultado ou como um desempenho inovador está pre-
sente na teoria sobre inovação de Schumpeter (1934), na qual este autor afirma que a criação 
de novos conhecimentos ou novas combinações de conhecimentos existentes são transforma-
das em inovações na empresa. A inovação, entendida como um desempenho, é um resultado 
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visível da capacidade de gerar conhecimento e a sua utilização a combinação e síntese para a 
introdução de produtos, processos, mercados ou novos tipos de empresas ou melhoras subs-
tanciais. A European Commission (1995) também suporta este conceito no Livro Verde sobre 
inovação, que define a inovação como a renovação e o alargamento da gama de produtos e 
serviços e dos mercados associados, o estabelecimento de novos métodos de produção, o for-
necimento e a distribuição, a introdução de alterações na gestão, a organização do trabalho, e 
as condições de trabalho dos empregados (Camisón & Monfort-Mir, 2012). Assim, a inovação 
é descrita como o mecanismo pelo qual as empresas desenvolvem valor através de novos pro-
dutos, de novos processos e de novos sistemas que são necessários para responder à evolução 
dos mercados, das tecnologias e de maneiras de competir (Dougherty & Hardy, 1996). O 
Manual de Oslo (OECD & Eurostat, 2005) define a inovação como o processo de introdução 
de bens ou serviços novos ou significativamente melhorados e/ou implementação de novos 
ou significativamente melhorados processos. São definidos quatro tipos de inovação: (i) a do 
produto; (ii) a do processo; (iii) a de marketing; e (iv) a organizacional. 

Existe uma variedade de desafios que vêm ocorrendo desde meados dos anos 80 e que têm 
destacado a inovação como uma importante força emergente para uma posição competitiva in-
ternacional de empresas de turismo e dos seus destinos (Ritchie & Crouch, 2000; Hjalager, 2002; 
Ottenbacher, 2007; Camisón & Monfort-Mir, 2012). Por isso, a importância do empreendedoris-
mo e da inovação para as economias e para as empresas individuais, já descrita por Schumpeter 
(1934), é fundamental nesta fase, uma vez que fornecem um valor essencial para o avanço da 
qualidade da indústria do turismo, sendo uma oportunidade para que países economicamente 
menos desenvolvidos se tornem mais competitivos e aumentem os seus ganhos socioeconómi-
cos (Carlisle et al., 2013). As mudanças demográficas, de estilos de vida, de férias e de trabalhos 
padrão dos turistas, têm apoiado a inovação na indústria do turismo proporcionando oportuni-
dades para que estas empresas respondam à procura de qualidade por parte dos turistas, através 
de experiencias aventureiras, educativas e de aprendizagem (Novelli et al., 2006). Autores como 
Huber (1984) e Alvarez & Barney (2001) salientaram que as empresas terão de ter em conta um 
aumento cada vez maior no grau de inovação e de experimentação, por forma a garantir a com-
petitividade e a melhorar as suas hipóteses de sobrevivência e de desenvolvimento. As investiga-
ções nesta área estabeleceram uma relação positiva entre a inovação e o desempenho da empresa 
(Covin & Slevin, 1989; Zahra & Covin, 1995; Dess et al., 1997).

Relativamente à inovação no turismo e no setor hoteleiro, existem vários aspetos que influen-
ciam a sua capacidade de inovar (Nagy, 2012), nomeadamente: o tamanho da empresa (Martinez-
-Ros & Orfila-Sintes, 2009; Orfila-Sintes & Mattsson, 2009; López-Fernández et al., 2011); a 
importância de envolver os funcionários e os clientes no processo de inovação (Orfila-Sintes 
& Mattsson, 2009; López-Fernández et al., 2011); e a importância do uso de tecnologias de in-
formação (Sundboa et al., 2007; Aldeberta et al., 2011). Segundo Nagy (2012) as dimensões de 
inovação podem ser estruturadas da seguinte forma: (i) dimensão humana - quando há aspetos 
analisados sobre o envolvimento de funcionários ou hóspedes no processo de inovação (Orfila-
-Sintes & Mattsson, 2009; López-Fernández et al., 2011); (ii) dimensão financeira - quando há 
aspetos envolvidos em relação aos custos de inovação, aos investimentos, à maximização do 
lucro e às vendas; e (iii) a dimensão organizacional – que se refere a aspetos alusivos à dimensão 
e capacidade das empresas, à estrutura da cadeia e à gestão (Sundboa et al., 2007; Martinez-Ros 
& Orfila-Sintes, 2009; Orfila-Sintes & Mattsson, 2009; López-Fernández et al., 2011).

2.3. Orientação para o mercado

O conceito de orientação para o mercado (OM), adotado pelos profissionais por volta dos 
anos 40, tornou-se um elemento importante de pesquisa (Daud et al., 2013). A OM na litera-
tura de referência representa uma competência essencial na compreensão e na satisfação dos 
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clientes (Day, 1990), um conjunto de crenças que colocam o interesse do cliente em primeiro 
lugar (Deshpande et al., 1993), a capacidade da empresa em gerar informações, bem como a 
divulgação de informações e as respostas aos clientes e às necessidades dos concorrentes (Ko-
hli & Jaworski, 1990). Uma empresa orientada para o mercado considera-se como um sistema 
aberto que tem um relacionamento contínuo com o meio ambiente e que tenta defender-se 
dele (Erdem et al., 2013). Narver & Slater (1990) consideram três dimensões comportamentais 
na OM: a orientação para o cliente, a orientação e a coordenação interfuncional do concor-
rente (Ruibyte et al., 2007). 

Desde a década de 50, a OM tem-se ligado ao desempenho: (i) como vantagem competiti-
va (Narver & Slater, 1990); (Pelham & Wilson, 1996), (ii) como rentabilidade (Narver & Slater, 
1990), (iii) como inovação de novos produtos (Lukas & Ferrell, 2000) e (iv) como desempenho 
global (Jaworski & Kohli, 1993); (Slater & Narver, 1994). Alguns estudos têm encontrado uma 
forte relação positiva entre a OM e o desempenho (p.ex., Pelham, 2000) enquanto outros, 
(p.ex., Greenly, 1995), não encontraram nenhuma influência direta da OM no desempenho. 
Como resultado, a relação entre a OM e o desempenho pode ser direta ou depender de dife-
rentes fatores (Ruibyte et al., 2007). De acordo com Slater & Narver (1995) a OM pode melho-
rar o desempenho apenas quando é combinado com outros fatores, tais como a capacidade de 
inovação, que é um conceito de abertura a novas ideias, um aspeto da cultura de uma empresa 
(Ruibyte et al., 2007), ou seja, é uma medida de orientação da empresa para a inovação. 

Na literatura atual, não há unanimidade sobre a relação entre a OM e a inovação, mais dire-
cionada para a procura de vantagens competitivas por parte das empresas (Serna et al., 2013). 
Alguns estudos têm-se centrado no relacionamento entre estes dois constructos a nível da indús-
tria (Frambach et al., 2003), mas os resultados, dependendo do nível de inovação das indústrias 
analisadas, não foram consistentes (Lukas & Ferrell, 2000; Frambach et al., 2003; Verhees & 
Meulenberg, 2004; Low et al., 2007; Grinstein, 2008). No entanto, outras investigações indicam 
haver uma alta correlação entre estes dois constructos (Hurley & Hult, 1998; Calantone et al., 
2002; Aldas-Manzano et al., 2005; Keskin, 2006; Low et al., 2007; Grinstein, 2008).

Tendo em atenção o suprarreferido, apresenta-se a seguinte proposição:

P1: Existe uma relação influente e positiva entre a orientação para o mercado e a ino-
vação em empresas de turismo do setor hoteleiro.

2.4. A orientação empreendedora

O ambiente das empresas de hoje é repetidamente descrito como complexo e incerto 
(Slater & Olson, 2002; Dreyer & Grønhaug, 2004), e a indústria ligada ao turismo não foge à 
regra. Este aspeto pode colocar as empresas mais vulneráveis em posições comprometedoras 
devido à inércia na sua capacidade de competição com os seus concorrentes. Para competir 
em tais condições, a teoria normativa incentiva os empresários a aprimorar as suas empresas 
com capacidades empreendedoras (Lee el al., 2001; Wiklund & Shepherd, 2005). O trabalho 
seminal de Lumpkin & Dess (1996) definiu a orientação empreendedora (OE) como a tomada 
de decisões de estilos, de processos e de métodos que informam as atividades empreendedoras 
globais da empresa. A OE foi também descrita como uma forma de orientação estratégica 
(Wiklund, & Shepherd, 2005). A maioria dos estudos em OE tendem a adotar a definição de 
Miller (1983) de uma empresa empreendedora e extrapolá-la para a OE. Miller (1983) define 
uma empresa empreendedora como aquela que se dedica à inovação de produtos no mercado, 
aventurando-se e arriscando, sendo a primeira a surgir com inovações “pró-ativas”, que supe-
ram os seus concorrentes (Hughes & Morgan, 2007). 

Lumpkin & Dess (1996) basearam-se em investigações para caracterizar a OE como sendo 
um produto de cinco dimensões, concentrado na tomada de riscos, na inovação, na proativi-
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dade, na agressividade competitiva e na autonomia. Desde então, os esforços tentam provar 
repetidamente que a OE traz recompensas valiosas em termos de desempenho empreendedor 
embora possa, às vezes, mas nem sempre, contribuir para melhorar a desempenho do negócio 
(Hughes & Morgan, 2007). Por exemplo, no estudo realizado por Balan & Lindsay (2010), es-
tes autores referem que a OE não tem quase nenhum impacto sobre o desempenho financeiro 
de empresas de turismo do setor hoteleiro e que este constructo não está significativamente 
correlacionado com as dimensões que dizem respeito à inovação. 

Desde que o desempenho é um índice importante e decisivo para determinar a eficiência 
e eficácia das empresas e, por outro lado, a melhoria do desempenho é considerado como a 
meta final da gestão estratégica (Venkatraman & Ramanujam, 1986), a investigação do efeito 
dos fatores que afetam essa estrutura é útil porque ajuda a identificar os fatores de melhoria de 
desempenho da empresa (Najmabadi et al., 2013). Assim, investigar a relação que que existe 
entre a OE e a inovação é importante uma vez que é através da inovação que a OE vai ter 
repercussões no desempenho (Balan & Lindsay, 2010).

Tendo em conta o supracitado, considera-se a proposição seguinte:

P2: Existe uma relação influente e positiva entre a orientação empreendedora e a ino-
vação em empresas de turismo do setor hoteleiro.

2.5. Contribuição da inovação para o desempenho 

Do ponto de vista da teoria da inovação, as investigações que estudaram especificamente 
a relação entre a inovação e o desempenho podem ser atribuídas a Schumpeter e qualquer 
que seja a fonte primária de avanços científicos e até mesmo de mudanças tecnológicas, é 
a (bem-sucedida) introdução de produtos, de processos e de inovações organizacionais que 
permite às empresas substituir as condições pré-existentes de mercados e indústrias, e crescer 
e ganhar quota de mercado à custa de empresas não inovadoras (Lin, 2013). A importância 
deste mecanismo é hoje reconhecida por estudiosos neo-schumpeterianos e cada vez mais por 
economistas neoclássicos (Verspagen, 2005). 

A literatura de referência sugeriu que a inovação de serviços afetaria o desempenho da 
empresa através da redução de custos operacionais (Panesar & Markeset, 2008), aumentando 
as receitas de vendas (Mansury & Love, 2008), ou aumentando a rentabilidade da empresa 
(Van Riel et al., 2011). A relação positiva entre a inovação e o desempenho nos negócios foi 
demonstrada em vários estudos empíricos (Lin, 2013) realizados em diferentes países (p.ex., 
Deshpande et al., 1993; Dwyer & Mellor, 1993), que concluíram que a inovação está positiva-
mente relacionada com o desempenho da empresa em uma ampla variedade de medidas de 
desempenho, incluindo a rentabilidade relativa, o tamanho, o ganho de quota de mercado, o 
retorno sobre o investimento e a taxa de crescimento. 

Destaca-se também a inovação do processo que foi um preditor forte no desempenho 
dos negócios (Yamin et al., 1997), bem como a adoção de critérios como o número e o tempo 
de inovação, que desempenham um papel significativo na determinação da eficiência de uma 
empresa (Subramanian & Nilakanta, 1996). Por exemplo, Voss et al. (1992) sugeriram que as 
inovações de serviços eram mais rapidamente implementadas, mas também mais facilmente 
copiadas, em comparação com a fabricação, deduzindo-se que as inovações de serviços terão 
um impacto relativamente menor na performance. 

Resumindo, os efeitos de inovações no desempenho refletem-se no aumento dos resultados 
operacionais (qualidade de serviço) e na rentabilidade, e esses efeitos podem ser observados atra-
vés de indicadores de desempenho financeiros e não-financeiros após as atividades de inovação 
terem sido iniciadas, ou através de medidas que capturam a mudança no desempenho financeiro 
e no desempenho não financeiro ao longo de um certo período de tempo (Lin, 2013).  
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Uma perspetiva mais ampla sobre o desempenho é importante para o turismo, uma vez 

que o desempenho também depende da capacidade de inovação das empresas e da OM (Rui-
byte et al., 2007) e a OE, tal como já referido, também beneficia, às vezes, o desempenho das 
empresas (Hughes & Morgan, 2007). Procurando uma vantagem competitiva por meio da 
OE, a empresa focaliza-se no desenvolvimento continuo e na entrega de um valor superior 
ao cliente (Slater & Narver, 1994), levando a um desempenho também superior da empresa; 
(Kohli & Jaworki, 1990; Narver & Slater, 1990; Ruekert, 1992; Deshpande et al, 1993; Slater 
& Narver, 1994).

Com base no exposto, formula-se a seguinte proposição:

P3: A inovação influencia positivamente o desempenho em empresas de turismo do 
setor hoteleiro.

2.6. Proposta de modelo conceptual 

Tendo por base a revisão de literatura e as proposições anteriormente formuladas, pro-
cede-se à apresentação de uma proposta de modelo conceptual que se apresenta na Figura 1. 

Figura 1: Fatores determinantes de inovação e suas implicações no desempenho, de empresas 
do setor de turismo. Fonte: Elaboração própria.

3. Conclusões, limitações, implicações e futuras linhas de investigação

Tendo como principal objetivo compreender quais os fatores determinantes da orienta-
ção para o mercado e da orientação empreendedora no apoio a atividades de inovação de 
empresas de turismo, nomeadamente no setor hoteleiro, e qual a relação entre a inovação 
e o desempenho dessas empresas, este trabalho propôs um modelo conceptual a partir das 
proposições estabelecidas com base na revisão da literatura. Este modelo tomou por suporte 
quatro abordagens teóricas que tratam de; inovação; orientação para o mercado; orientação 
empreendedora; e desempenho de empresas. 

É reconhecido que as empresas de turismo inovadoras são mais bem-sucedidas, superando 
os seus concorrentes não-inovadores devido à sua capacidade de fornecer produtos e serviços 
diferenciados (Grissemann et al., 2013). Todas as empresas, independentemente da área de 
atuação e do seu tamanho, precisam inovar e ser geridas de forma empreendedora para so-
breviver e crescer em um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo, estando a inovação 
identificada como um impulsionador-chave no desempenho destas empresas (Balan & Lind-
say, 2010). O tamanho da empresa, a importância de envolver os funcionários e os clientes no 
processo de inovação e a importância do uso de tecnologias de informação são fundamentais 
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para a capacidade de inovar na indústria do turismo (Nagy, 2012), devendo ainda ter em consi-
deração as dimensões humana, financeira e organizacional (Sundboa et al., 2007; Martinez-Ros 
& Orfila-Sintes, 2009; Orfila-Sintes & Mattsson, 2009; López-Fernández et al., 2011).

Ficou referido que a inovação contribui para o desempenho das empresas e que os efeitos 
de inovações no desempenho se refletem no aumento dos resultados operacionais (qualidade 
de serviço) e na rentabilidade, e esses efeitos podem ser observados através de indicadores de 
desempenho financeiros e não-financeiros. 

Na orientação para o mercado consideram-se três dimensões comportamentais: a orien-
tação para o cliente, a orientação e a coordenação interfuncional do concorrente (Narver & 
Slater, 1990), sendo que a OM pode melhorar (ou não) o desempenho da empresa, estando 
esse desempenho dependente da combinação de outros fatores, tais como a capacidade de 
inovação (Slater & Narver, 1995). 

Relativamente à orientação empreendedora, foi caracterizada como sendo um produto de 
cinco dimensões, concentrado na tomada de riscos, na inovação, na proatividade, na agressi-
vidade competitiva e na autonomia (Lumpkin & Dess, 1996). Ficou ainda a ideia, através da 
literatura analisada, de que a OE contribui positivamente para o desempenho, contudo Balan 
& Lindsay (2010) referem que ela não tem quase nenhum impacto sobre o desempenho finan-
ceiro de empresas de turismo do setor hoteleiro na Austrália e que não está significativamente 
correlacionada com as dimensões relacionadas com a inovação nesta área. Assim, como limi-
tações, pode-se referir que seria necessário efetuar uma revisão da literatura mais extensa na 
área de orientação empreendedora de empresas ligadas ao turismo e ao setor hoteleiro  para 
poder tirar outras ilações.

A primeira implicação deste estudo foi concluir teoricamente que os constructos orien-
tação para o mercado e orientação empreendedora estão relacionados e são determinantes 
de inovação, na indústria do turismo. Em adição, através da revisão da literatura, verificou-se 
também que a orientação para o mercado e a orientação empreendedora não só podem in-
fluenciar a inovação como também contribuem, através da inovação, para melhorar (ou não) o 
desempenho das empresas da área do turismo. Em segundo lugar, através da realização de um 
estudo empírico, com a aplicação do modelo proposto neste estudo, poder-se-á aferir que tipo 
de relação existe e quais as áreas onde a empresa poderá inovar, ajudará ao desenvolvimento de 
estratégias cujo objetivo será o de melhorar o desempenho total da empresa, criar mais lucros 
e por conseguinte garantir mais postos de trabalho na indústria do turismo, contribuindo para 
o desenvolvimento da economia do país.

Como linhas futuras de investigação sugere-se um estudo empírico com a utilização do 
modelo conceptual desenvolvido neste estudo.
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ACCOUNTABILITY DO TURISMO: 
A IMPORTÂNCIA DA BEIRA INTERIOR SUL

Fátima Queirós1 & Rute Abreu 2

Resumo

O turismo impulsiona o desenvolvimento de regiões, infraestruturas, acessibilidades, 
transportes e da própria comunicação. Contudo este setor, atualmente, está fortemente 
afetado pela procura turística. Todavia, o seu desenvolvimento futuro permitirá ocupar 
uma posição relevante dentro da economia Portuguesa, devido ao volume de receitas 
externas que proporcionará, ao emprego que criará e ao impacto económico que terá, 
quer a nível da Beira Interior Sul, quer a nível nacional.

Esta investigação será desenvolvida seguindo a proposta metodológica adaptada de 
Gunn (2002), Cooper et al. (2007) e Cunha (2007), que sintetiza o sistema funcional do 
setor do turismo entre a procura turística e a oferta turística, mas entre as quais existem 
inter-relações com diversos elementos desse sistema que são influenciados e influen-
ciam, de forma direta e indireta, o turismo.

Em termos de resultados, esta investigação confirma que o turismo é essencial para 
promover os valores e costumes locais, estimula o crescimento da Beira Interior Sul, cria 
emprego, incrementa o comércio de produtos e serviços, promove o património cultural 
e natural, com o conhecimento mais profundo da região e das suas potencialidades e, não 
menos importante, movimenta fluxos monetários que dinamizam a região e Portugal.

Palavras-Chave: Turismo, procura turística, oferta turística, sustentabilidade, interior.

Abstract

Tourism promotes the development of  regions, infrastructure, accessibility, trans-
port and communication. However this sector currently is heavily affected by tourism 
demand. Its future development will occupy an important position in the Portuguese 
economy, due to the volume of  foreign earnings which will provide, the creation of  
employment and economic impact it will have, both within the Beira Interior Sul at 
national level.

This research will be developed following the methodological approach adapted 
from Gunn (2002), Cooper et al. (2007) and Cunha (2007), which summarizes the func-
tional system of  the tourism sector between tourist demand and the tourist supply, but 
among them there are inter-relationships with various elements of  the system that are 
influenced and influence, directly and indirect, tourism.

In terms of  results, this research confirms that tourism is essential to promote the 
values and customs, stimulates the growth of  Beira Interior Sul, creates employment, 
increases trade in goods and services, promote cultural and natural heritage, with the 
knowledge deeper the region and its potential and, not least, move cash flows that

Keywords: Tourism, tourism demand, tourism supply, sustainability, interior.
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1. Introdução

O turismo é um setor chave para impulsionar uma região, em particular, e um país, em 
geral (Valls, 2004; CE, 2007, BP, 2011). Relativamente a Portugal, o prólogo do Decreto-Lei 
nº 191/2009, de 17 de agosto (MEI, 2009a: 5336), destaca que o turismo representava à data: 
“cerca de 11% do PIB e emprega mais de 500.000 pessoas, tendo uma capacidade real de contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida dos Portugueses e para a progressão da coesão territorial e da identidade 
nacional, através da promoção do desenvolvimento sustentável em termos ambientais, económicos e sociais.” 
De facto, ocorreu um crescimento notável das atividades do setor que assumiu um peso de-
terminante na economia portuguesa, crescendo 7,2% em 2011 em relação a 2010. O saldo da 
Balança Turística ascendeu 11,3% em 2011 em relação a 2010. O turismo foi o maior sector 
exportador do país e representou 14,0% no total das exportações de bens e serviços em 2010. 
Este setor ascendeu 9,2% do PIB em 2010 e as receitas do turismo atingiram €8,1 mil milhões 
em 2011, ou seja, um crescimento de 7% em 2011 em relação a 2010 (TP, 2011b). 

Face à sua importância económica, a perceção do conceito de turismo é também uma 
forma de promover economicamente projetos de investimento neste setor (Queiroz et al., 
2012; Queiroz, 2013), sendo os mesmos compatíveis com os objetivos definidos pela política 
económica nacional e local e, deste modo, aumentando o seu grau de contribuição para o bem-
-estar económico e social. Assim, observa-se que é um setor que se tem desenvolvido de uma 
forma promissora pelo potencial que contém em si próprio e pelo efeito multiplicador que 
tem na economia Portuguesa.

Segundo Fuster (1974: 23) “é, de um lado, o conjunto de turistas; e de outro, os fenómenos e as relações 
que essa massa produz em consequência das suas viagens”. De acordo com Barreto (1995: 9), o turismo 
é o conceito que compreende: “todos os processos, especialmente os económicos, que se manifestam na 
chegada, permanência e na saída dos turistas de uma determinada cidade, país ou estado”. Porém, McIntosh 
et al. (2002: 23) referem que é: “a soma dos fenómenos e relações que surgem da interação de turistas, em-
presas prestadoras de serviços, governos e comunidades recetoras no processo de atrair e alojar estes visitantes”.

Paralelamente, é necessário percecionar o conceito tal como foi proposto pela Organiza-
ção Mundial de Turismo (OMT, 1994: 5) que: “é a deslocação para fora do local de residência por perío-
do superior a 24 horas e inferior a sessenta dias motivado por razões não económicas”. E complementa que: 
“engloba as atividades das pessoas que viajam e permanecem em lugares fora do seu ambiente usual durante não 
mais que um ano consecutivo, por prazer, negócios ou outros fins” (OMT, 1994: 5).

Baseada neste conceito da OMT, Cunha (2007: 29-32) defende que o conceito de turismo 
não dá a devida importância à oferta turística, na medida em que privilegia a procura turística. 
Esta perspetiva é, também, defendida por Filipe (2010: 128), ao considerar que Portugal é visto 
pelos consumidores como: “um destino atrativo para férias, afável, hospitaleiro e com tradição marinheira 
… Os fatores de imagem mais marcantes são tradição, serviço e diversão ou seja, Portugal é associado a uma 
atividade em particular: Turismo”.

De uma forma alargada considera-se oferta turística, de acordo com Cunha (2007), como o 
conjunto integrado de produtos e serviços colocados exclusivamente para consumo dos visitan-
tes e, ainda, os que são colocados para consumo dos residentes, mas dos quais os visitantes usu-
fruem. Porém para Cooper (1993: 5): “a indústria turística é constituída por todas as empresas, organiza-
ções e instalações que se destinam a atender às necessidades específicas e desejos dos turistas”. Desta forma, não 
sendo fácil separar, em muitos casos, será o consumo do turista a definir o que é oferta turística.

Em termos metodológicos, este capítulo será desenvolvido seguindo a proposta adaptada 
de Gunn (2002), Cooper et al. (2007) e Cunha (2007) ao considerar que o turismo é constituí-
do por um conjunto de estruturas e elementos que contribuem para a separação entre a oferta 
turística e a procura turística. Esta proposta sintetiza um sistema funcional do turismo com 
separação entre a procura turística e a oferta turística, mas entre as quais existem inter-relações 
com os diversos elementos desse sistema que são influenciados e influenciam de forma direta 
e indireta, o setor do turismo, tal como se apresenta na Figura nº 1. 
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Figura nº 1 – Sistema Funcional do Turismo
Fonte: Adaptação de Gunn (2002), Cooper et al. (2007) e Cunha (2007)

Na Figura nº 1 sistematiza-se, por um lado, o visitante e o turista que são considerados os 
principais elementos na avaliação da atividade turística de uma determinada região, através da 
procura turística. Por outro lado, a informação e a promoção, a atração, o transporte, o equi-
pamento e o serviço que são as estruturas mais importantes na oferta turística, sendo através 
do consumo e da utilização dos bens e serviços existentes que é definida a oferta. 

Nesta medida, o sistema funcional do turismo envolve a viagem e a estada temporária de 
pessoas fora dos seus locais habituais de residência, por uma ou mais noites (Leiper, 1979). 
Por estas razões, os elementos que compõem este sistema são os turistas, regiões de trânsito, 
regiões de receção de turistas e a indústria de turismo, dado que todas se encontram relaciona-
das entre si. Deste modo, os elementos deste sistema estão interrelacionados, sendo o produto 
turístico altamente diversificado e os recursos naturais e culturais, bem como as infraestruturas 
de acolhimento e de comunicações, entre outros, constituem-se como recursos básicos dos 
destinos turísticos (Garrido, 2001). 

A importância do setor é reforçada por Theobald (2001), ao referir que o turismo cons-
titui um segmento económico mundial, mas o seu principal problema é a própria diversidade 
e a diversificação das suas atividades. Assim, o turismo ajuda a promover os interesses locais, 
estimulando o crescimento da região, criando emprego, incrementando o comércio através 
de produtos e serviços, promove o património cultural e natural, com o conhecimento mais 
profundo da sua terra e das suas potencialidades e, não menos importante, movimenta fluxos 
monetários que dinamizam a região.

Na atual situação económica global torna-se indispensável que as empresas hoteleiras e 
restantes organizações desenvolvam estratégias de sustentabilidade no seu dia-a-dia, renovan-
do o seu valor empresarial (Matos, 2009; Vieito e Maquieira, 2010) com consolidação da ima-
gem do turismo e na capacidade da Beira Interior Sul para fazer face aos seus compromissos 
para prosseguir a viabilização da sua performance económica e financeira. Pese embora essa 
concretização, os investimentos a médio e longo prazo devem garantir o justo equilíbrio e a 
genuína vontade de mudança económica, para serem bem-sucedidas no futuro através das 
inerentes estratégias de Promoção do Turismo e de criação de valor a longo prazo, sendo 
essencial a análise da procura turística e a oferta turística que se seguem.

2. Análise da Procura Turística

A procura turística evidência, do ponto de vista económico, os produtos e serviços turís-
ticos que, as pessoas que se deslocam, adquirem para realizar as suas deslocações turísticas, 
expresso em termos de quantidade (Balanzá e Nadal, 2003). Segundo Cunha (2007: 131-141), a 
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procura turística é desagregada em procura física – traduz o número dos deslocamentos turís-
ticos, sendo medida pelas pessoas que chegam às fronteiras de cada país e pelas dormidas nos 
meios de alojamento. Procura monetária – traduz a quantia dos consumos, sendo medida pelo 
valor dos produtos e serviços adquiridos pelas pessoas nos deslocamentos turísticos. Procura 
geográfica – traduz a diferenciação das origens e destinos dos deslocamentos turísticos e é 
expressa pela intensidade turística. Procura global – traduz o número de pessoas que partem 
para férias independentemente do local para onde se dirigem, quer seja no país, quer seja no 
estrangeiro, acrescido dos residentes que partem para férias no interior de Portugal (turismo 
doméstico), acrescido da procura dos não residentes (turismo recetor) o que corresponde à 
procura turística interior. A procura global pode ainda ser expressa em: Procura efetiva - pes-
soas que realmente viajam por razões turísticas; procura potencial - pessoas que gostariam de 
viajar mas que, por algum motivo não o fazem. 

Assim, o destino turístico existe se ocorrer procura turística (Dwyer et al., 2010) e consiste, 
essencialmente, num leque variado de atividades e de experiências fora da área de residência 
do visitante, que deve ser composto por recursos naturais e culturais singulares, oferta de alo-
jamento, entretenimento e alimentação peculiar, acessos e transportes, ambiente, informação, 
cultura e, fundamentalmente, acolhimento (Campos, 2010). Este acolhimento é, algo muito 
simples, mas deverá apresentar garantias de todas as partes envolvidas na receção ao turista 
para que sejam cumpridas as suas funções de bem-estar e harmonia (Cunha, 2006, 2007). 
O acolhimento turístico é um fator de elevada relevância e extremamente diferenciador nos 
destinos turísticos, mas é muito difícil de medir dada a interpretação dos aspetos qualitativos 
(Airey e Tribe, 2007).

O conceito de turista refere-se de uma forma simples a quem permanece pelo menos 24 
horas no local visitado, o que pressupõe que exista uma dormida (Leiper, 1993: 540). Desta 
forma, o turista é o viajante que pode desenvolver negócios num destino turístico e por isso 
fica num alojamento coletivo ou privado. O turista foi definido em 1950 pela Union of  Official 
Travel Organizations, conhecida na atualidade como OMT. Mas para existir turismo, é necessário 
que existam pessoas que se desloquem para fora da sua área de residência. A legislação nacio-
nal, na alínea c, do art.º 2º do Decreto-Lei nº 191/2009, de 17 de agosto (MEI, 2009b: 5537), 
define turista como: “a pessoa que passa pelo menos uma noite num local que não seja o da residência 
habitual e a sua deslocação não tenha como motivação o exercício de atividade profissional remunerada no local 
visitado”.

Na literatura (Balanzá e Nadal, 2003; Cunha, 2007; Cooper et al., 2007; e Ejarque, 2005), 
a definição de turismo faz sentido se esta incluir as viagens. Mas não é a viagem por si, que 
intitula alguém de turista. Assim, a OMT (1994: 11), passou a considerar: “Visitante – Toda 
a pessoa que se desloca a um local situado fora da sua área de residência, durante um período inferior a 12 
meses consecutivos e cujo motivo principal da visita é outro que não o de exercer uma atividade remunerada. 
Visitante do dia – Toda a pessoa que se desloca a um local situado fora da sua área de residência que não 
passa a noite no local visitado. Turista – Por oposição ao visitante do dia é aquele que passa pelo menos 
uma noite no local visitado, num alojamento coletivo ou privado”. Ainda, importa detalhar que para 
Cunha (2006, 2007), o tipo de alojamento usado em cada estada não tem influência direta 
para o conceito, na medida em que se pode considerar que a pernoita não tem que ser ne-
cessariamente paga. 

Airey e Tribe (2007), Cunha (2007), Cooper et al. (2007) realçam que as características 
da procura turística são: Concentração, que pode ser avaliada: ao nível do tempo, cada destino 
turístico apresenta sazonalidade, sendo esta responsável por problemas de subutilização de 
equipamentos. Assim, os seus promotores desenvolvem novos produtos e serviços para 
atrair procura nas épocas baixas e as principais causas são as condições climatéricas e as épo-
cas de férias; e ao nível do espaço, cada destino turístico evidencia aglomeração pelos hábitos e 
as condições sociais, bem como as razões económicas são um outro motivo. Face ao cresci-
mento constante, podendo ser avaliado como um setor que mantem a tendência apesar das 
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dificuldades económicas, sociais e politicas, já que promove o bem-estar e a harmonia tão 
necessários à estabilidade social dos cidadãos (Chang e Wong, 2006). E, por último, à hete-
rogeneidade, podendo confirmar os motivos que levam as pessoas a viajar, quer em relação 
à sua diversidade, quer em relação às próprias pessoas que viajam e pertencem a todas as 
camadas etárias e sociais, bem como a multiplicidade de origens e destinos.

Todavia, de acordo com a OMT (2010a), o impacto da crise económica e financeira a 
nível mundial e a recessão económica, tem provocado decréscimos das chegadas interna-
cionais dos turistas, tendo registado 4,2% em 2009. Embora, as chegadas internacionais 
demonstrem um crescimento contínuo de 25 milhões em 1980, para 438 milhões em 1990, 
para 681 milhões em 2000 e, atualmente, 880 milhões. Entretanto, em 2009, as receitas ao 
nível internacional do turismo atingiram $852 biliões de dólares, que equivale a decrescer 
5,7% em relação a 2008. Todavia, Carvão (2010) verifica o crescimento do turismo mundial 
e a sua distribuição por várias regiões do mundo. Na Europa chegou aos 54% dos turistas, 
porque é o maior destino turístico, seguindo-se a Ásia e o Pacifico com 21%, a América com 
15% e África com 5%.

A nível internacional, os resultados do turismo, em 2010, comprovam a recuperação face 
à crise económica e consequente queda em 2009 (INE, 2011a: 4). Assim, verificou-se um 
acréscimo de 6,6% em relação a 2009 e o movimento de turistas atingiu, a nível mundial, 940 
milhões de turistas. Contudo, na Europa, este crescimento ficou em 3,3%. As receitas do turis-
mo, a nível internacional, chegaram aos M€ 696, na Europa registaram M€ 306 e em Portugal 
atingiu M€ 7,6, o que representa mais 10% do que em 2009 (TP, 2011a: 11-14).

A Evolução e Previsão das Chegadas Internacionais de Turistas entre 1950-2020 eviden-
ciada 3 principais regiões de acolhimento: a Europa com 717 milhões; a Ásia e o Pacifico 
com 397 milhões e a América com 141 milhões. Assim sendo, a Europa continuará como a 
região mais visitada, apresentando, no entanto, uma taxa de crescimento inferior às restantes. 
Mas, em 2020, as previsões do número de turistas internacionais serão de 1,6 milhões, com 
1,2 milhões de viagens inter-regionais e 378 milhões de viagens de longo curso (OMT, 2010a; 
Carvão, 2010).

Tabela nº 1 – Chegadas Internacionais de Turistas, 2002-2011

 (NÚMERO) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Mundo 702,8  690,9 764,0 799,0 842,0 898,0 916,0 883,0 942,0 990,0
 Europa 397,3  399,0 424,4 441,4   461,6 482,9 484,4 462,7   477,2   509,1
 Portugal 11,6  11,7 10,6 10,6 11,3 12,3 12,4 12,9 13,9 13,9

Fonte: Adaptação de INE (2010: 7-14); INE (2011b: 7-15)

Na Tabela nº 1 observam-se as chegadas internacionais de turistas, no período 2002 até 
2011. Portugal cresceu do ano com menores chegadas de 10,6 milhões de turistas em 2004 
para o ano com maiores chegadas de 13,9 milhões de turistas em 2011. Porém, face à Europa o 
ano com menores chegadas de 397,3 milhões de turistas foi em 2002 para o ano com maiores 
chegadas com 509,1 milhões de turistas em 2011. Na mesma linha, face ao resto do Mundo o 
ano com menores chegadas de 690,9 milhões de turistas foi em 2003 para o ano com maiores 
chegadas com 909,0 milhões de turistas em 2011. Porém, a média das chegadas internacionais 
de turistas com proveniência na Europa ascendeu a 12,1 milhões de turistas durante o período 
de 2002-2001 e apresenta uma ligeira tendência a crescer, porque a média no período de 2007-
2011 ascendeu a 12,7 milhões de turistas. Face a média das chegadas internacionais de turistas 
com proveniência do Mundo que ascendeu a 842,8 milhões de turistas durante 2002-2001 e 
apresenta uma forte tendência a crescer, porque a média entre 2007-2011 ascendeu a 892,2 
milhões de turistas. 
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Tabela nº 2 - Dormidas em Estabelecimentos Hoteleiros 2002 - 2011

(Número) 2002 2003 2004 2005 2006

Portugal 34.208.968 33.875.471 34.140.581 35.520.631 37.566.461
Continente 27.962.327 27.473.458 27.682.421 28.746.617 30.657.267
Norte 3.262.430 3.145.780 3.330.650 3.438.518 3.844.374
Centro 2.875.953 2.918.012 3.111.099 3.297.407 3.508.135
   Beira Interior Sul 132.536 122.409 139.316 124.265 125.882
Lisboa 6.531.055 6.424.706 6.994.783 7.257.148 8.162.614
Alentejo 998.586 947.381 993.016 939.270 978.492
Algarve 14.294.303 14.037.579 13.252.873 13.814.274 14.163.652
Região A. dos Açores 777.935 804.028 965.084 1.135.588 1.180.096
Região A. da Madeira 5.468.706 5.597.985 5.493.076 5.638.426 5.729.098
 
 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 39.736.583 39.227.938 36.457.069 37.391.291 39.440.315
Continente 32.562.193 31.892.281 29.955.339 31.362.735 32.841.504
Norte 4.228.965 4.250.764 4.269.967 4.437.756 4.547.011
Centro 3.851.235 3.880.275 3.747.517 3.884.548 4.043.543
   Beira Interior Sul 139.929 125.030 125.212 121.392 110.718
Lisboa 8.679.040 8.410.405 7.905.937 8.620.423 9.027.432
Alentejo 1.098.569 1.085.673 1.104.315 1.172.558 1.243.652
Algarve 14.704.384 14.265.164 12.927.603 13.247.450 13.979.866
Região A. dos Açores 1.184.375 1.127.513 1.004.804 1.035.031 1.033.525
Região A. da Madeira 5.990.015 6.208.144 5.496.926 4.993.525 5.565.286

Fonte: Adaptação de INE (2012c)

A procura turística ganha expressão, entre 2002 e 2011, no número de dormidas em es-
tabelecimentos hoteleiros, tal como se apresenta na Tabela nº 2. De referir que, no ano 2007, 
apresenta o maior número de dormidas em Portugal com 39.736.583 e em 2003 evidência o 
menor número de dormida com 33.875.471. A tendência é de crescimento entre 2002-2011 
e registou o valor de 36.756.531, enquanto no período de 2007-2011 esse número cresceu 
para 37.755.073. O peso da Beira Interior Sul face ao valor total de Portugal mostra a redu-
zida influência, que é ainda agravada pela tendência decrescente, com uma média do número 
de dormidas, entre 2002-2011, de 126.669, enquanto no período de 2007-2011 esse número 
de dormidas decresceu para 125.274. A tendência entre 2002-2006 com 127.968 dormidas 
evidencia claramente a influência da atual crise, principalmente, numa região do Interior de 
Portugal. Assim, a região da Beira Interior Sul regista um peso médio do número de dormidas 
na Região Centro de 3,67% enquanto em Portugal é de apenas 0,35%, entre 2002-2011.

Tabela nº 3 – Receitas Internacionais de Turistas, 2002-2011

(milhões de euro) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 

Mundo 512  471 509 546 592 625 639 612 700,0    743,0
Europa 257,2  250,3 264 279,5 283 326 321 296,7 307,8 333,3
Portugal 6,1  5,8 6,2 6,2 6,7 7,4 7,4  6,9 7,6 8,2

Fonte: Adaptação de INE (2010: 7-14); INE (2011b: 7-15)
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A Tabela nº 3 apresenta as receitas internacionais de turistas, no período 2002 até 2011. 

Portugal cresceu do ano com menores receitas de M€ 5,8 em 2004 para o ano com maiores 
receitas de M€ 8,2 em 2011. Porém, face à Europa o ano com menores receitas de M€ 250,3 
foi em 2003 para o ano com maiores receitas com M€ 333,3 em 2011. Na mesma linha, face ao 
resto do Mundo o ano com menores receitas de M€ 471 foi em 2003 para o ano com maiores 
receitas com M€ 743 em 2011. Todos os indicadores confirmam as mesmas tendências das 
chegadas internacionais de turistas da Tabela nº 1.

A atividade turística promove o desenvolvimento e crescimento económico das comunida-
des, mas um número excessivo de visitantes, provavelmente, poderá ter impactos ambientais e 
sociais, como por exemplo, alteração dos padrões de consumo dos recursos naturais, alteração 
na paisagem e até perda da identidade cultural. O impacto social do turismo é significativo, 
pelo impulso que pode dar ao desenvolvimento regional e pelo potencial de criação de empre-
go. O impacto deste setor nas comunidades locais positivo, de acordo com o Relatório para 
a Sustentabilidade (TP, 2011b), existem efeitos negativos associados ao aumento da procura 
turística como por exemplo a perda de identidade regional ou o aumento do custo de vida para 
a população local decorrente de pressões inflacionistas em época alta (Zwetslott e van Mar-
rewijck, 2004). Neste sentido, existem outros indicadores da procura turística que têm vindo 
a ser publicados pelo Turismo de Portugal (TP, 2011a, TP, 2008b) e o Instituto Nacional de 
Estatística (INE, 2011b). 

Tabela nº 4 – Intensidade Turística, 2002-2011

Nº por 100 
habitantes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 324,2 336,1 354,4 374,3 369,1 342,7 351,5 374,1
Continente 275,6 285,1 303,2 321,5 314,7 295,3 309,2 327,5
Norte 89,4 92,0 102,7 112,9 113,5 114,0 118,6 123,6
Centro 130,9 138,4 147 161,4 162,8 157,4 163,5 174,3
   Beira Interior Sul 183,5 165,1 168,6 189,3 171,0 172,8 169,4 148,7
Lisboa 253,4 261,1 292,1 309,0 298,3 279,3 303,5 319,7
Alentejo 129,4 122,6 128,0 144,4 143,4 146,6 156,5 164,8
Algarve 3.220,9 3.314 3.360,1 3.448,6 3.316,8 2.978,6 3.027,0 3.099,8
Região A. dos Açores 400,1 468,8 485,6 485,4 460,6 409,5 421,1 418,3
Região A. da Madeira 2.248,6 2.299,5 2.330,7 2.428,2 2.511,8 2.221,9 2.017 2.088,0

Fonte: Adaptação do INE (2012c)

A Intensidade Turística evidencia o número de dormidas nos meios de alojamento re-
censeados e o número de residentes e, assim, pode conhecer-se a capacidade de alojamento 
existente por 100 habitantes, avaliando a relação entre turistas e população residente. A Tabela 
nº 4 apresenta uma intensidade turística média para Portugal de 353,3 turistas por cada 100 
habitantes no período de 2002 até 2011, 357,6 turistas por cada 100 habitantes no período de 
2007 até 2011 e 338,2 turistas por cada 100 habitantes no período de 2002 até 2006. Assim, 
verifica-se que a menor intensidade turística ocorreu em 2004 (324,2) e a maior em 2011 
(374,3). Por um lado, na Beira Interior Sul, a intensidade turística ascendeu a 171,1 turistas por 
cada 100 habitantes, entre 2002 até 2011, com tendência para a redução para 170,7 turistas 
por cada 100 habitantes, entre 2007 até 2011 e face aos 172,4 turistas por cada 100 habitantes 
no período de 2002 até 2006. Assim, verifica-se que a menor intensidade turística ocorreu em 
2011 (148,7) e a maior em 2011 (189,3). Por outro lado, a grande discrepância com Algarve, 
ascendeu a 3.220,7 turistas por cada 100 habitantes, entre 2002 até 2011, com evidência da 



74
tendência para a redução com 3.198,6 turistas por cada 100 habitantes, entre 2007 até 2011 e 
face aos 3.298,3 turistas por cada 100 habitantes, entre 2002 até 2006. Assim, verifica-se que 
a menor intensidade turística ocorreu em 2009 (2.978,6 turistas por cada 100 habitantes) e a 
maior em 2007 (3.448,6 turistas por cada 100 habitantes).

Tabela nº 5 - Taxa de Sazonalidade e Índice de Amplitude, 2002-2011

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal Taxa de Sazonalidade (%) 36,04 36,77 36,72 36,90 36,65 37,63 38,88 39,09
 Índice de amplitude 2,24 2,17 2,05 2,22 2,42 2,35 2,45 2,67

Fonte: Adaptado de Impactur (2013)

A taxa de sazonalidade avalia o peso relativo da procura turística nos meses de maior 
procura relativamente ao total anual, medido através do número de dormidas nos meios de 
alojamento e o índice de amplitude mede as variações entre o mês que registou maior número 
de dormidas e o mês com menor número. Na Tabela nº 5 observa-se que a taxa de sazonali-
dade manteve-se relativamente estável, ao longo dos anos em análise, embora com um sentido 
crescente porque a média do período de 2007-2011 ascende a 37.57% face aos 36,51% do 
período de 2002 até 2006. O ano com maior sazonalidade foi 39,09% em 2011 e o ano com 
menor taxa de sazonalidade foi 36,04% em 2004. 

Muito interessante é que índice de amplitude parece ser, aproximadamente, constante in-
dicando que a chamada “época alta” atrai em média, no período 2002 até 2011, 2,321 vezes, 
mais turistas do que na época baixa, talvez devido às férias escolares e dos trabalhadores (mês 
de agosto), logo implica maior crescimento do mesmo porque em média, no período 2007 até 
2011, atrai 2,369 mais turistas do que na época baixa.

A Permanência média nos estabelecimentos hoteleiros regista o número médio de dias que 
o hóspede permanece num estabelecimento e é obtido através do quociente entre o número 
de dormidas totais e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas, tal como se 
apresenta na Tabela nº 6. 

Tabela nº 6 - Permanência média nos Estabelecimentos Hoteleiros, 2002-2011

nº de dias 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 3,2 3,3 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8
Continente 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
Norte 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7
Centro 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
   Beira Interior Sul 2,1 1,9 2,1 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8
Lisboa 2,2 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2
Alentejo 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7
Algarve 5,8 5,7 5,4 5,3 5,1 5,0 4,9 4,7 4,6 4,6
Região A. dos Açores 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,4 3,2 3,1 3,0 3,0
Região A. da Madeira 5,5 5,6 5,6 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1 5,4

Fonte: Adaptação de INE (2012c)

Nesta Tabela observa-se que a região portuguesa que mais cativa os turistas a permanece-
rem mais tempo é, sem dúvida, a Região Autónoma da Madeira com uma permanência média 
de uma semana de férias, no período de 2002 até 2011, com 5,3 dias, com um máximo de 5,6 
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dias entre 2003 e 2005 face a um mínimo de 5,1 dias em 2010. Em contrapartida a região da 
Beira Interior Sul regista uma permanência média de fim-de-semana, no período de 2002 até 
2011, com 1,9 dias, com um máximo de 2,1 dias entre 2004 e 2005 face a um mínimo de 1,8 
dias em 2007 até 2009 e 2011. As políticas e as estratégicas a seguir pela empresa hoteleira se-
rão, forçosamente, diferentes se o hóspede permanece em média sete noites ou só uma noite, 
pelo que se mede a capacidade de retenção de turistas de uma região. 

Desde 2007, o Plano Estratégico Nacional de Turismo promovido pelo Ministério da Eco-
nomia e da Inovação refere que o setor do turismo representou, em 2004, M€ 6,3 com ten-
dência a crescer, o que corresponde a 11% do PIB em Portugal. O turismo é um dos que gera 
emprego, representando cerca de 10,2% da população ativa (TP, 2007: 17). Assim, confirma-se 
que, em Portugal, o turismo representa um dos principais sectores da economia e o seu peso 
tem vindo a evoluir nas últimas décadas (INE, 2012a). Segundo a Unidade de Coordenação 
do Plano Tecnológico (UCPT, 2005), em 2003, Portugal situou-se no 16º lugar do ranking dos 
principais destinos turísticos com 11,7 milhões de turistas e no 20º lugar do ranking das recei-
tas com M€6, que demonstra a sua importância ao nível da balança de transações correntes. 
Portugal, no ano de 2003, foi considerado o 7º pior país num universo de 60 países em relação 
à satisfação dos clientes e na condução de planos de marketing turístico (UCPT, 2005). 

Os principais problemas encontrados e que afetam o setor do Turismo, para a UCPT 
(2005) são a definição das estratégias a implementar no setor e passam pela execução de po-
líticas que contribuam para uma melhor e mais sustentada utilização dos recursos naturais 
(INE, 2012b). As linhas orientadoras a seguir passam pela existência de um marketing mais 
agressivo e direto aos clientes, pela inovação na comercialização dos produtos e serviços e pela 
implementação de contatos personalizados na promoção dos produtos turísticos. A oferta 
de qualidade dos serviços é um fator de grande importância na competitividade de mercado, 
havendo necessidade de relacionar a qualidade / preço da melhor forma.

3. Análise da Oferta Turística

A oferta turística é composta pelo conjunto de elementos, produtos e serviços que são 
adquiridos ou utilizados pelos turistas, no sentido de satisfazer as suas necessidades. Na ofer-
ta fazem parte, essencialmente, os elementos que sustentam a deslocação dos turistas. Em 
Portugal, o art. 2º do Decreto-Lei nº 191/2009, de 17 de agosto (MEI, 2009a: 5337) define 
como recursos turísticos: “os bens que pelas suas características naturais, culturais ou recreativas tenham 
capacidade de motivar visita e fruição turísticas”. Ao analisar o destino turístico, desde a perspetiva do 
turista, Correia e Moço (2005) afirmam que o destino verifica um conjunto de características, 
naturais e regionais, decisivas e de importância para a escolha do destino, bem como para a 
sua competitividade. 

Mais precisamente, o conceito é evolutivo e é alterado do local onde as pessoas passam 
as suas férias para o local onde as pessoas escolhem passar as suas férias, tendo em conta os 
respetivos efeitos nas atividades desenvolvidas. Contudo, Carvalho (2006) considera que o 
turismo é uma atividade que exige particular atenção: quer pelo lugar, quer pela região, no-
meadamente pelos seus atrativos e o elemento humano que o compõe. Porém, a oferta de um 
destino turístico é variável e depende da procura e pode ser satisfeita através de elementos 
importantes, tal como se evidencia na Tabela nº 7.
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Tabela nº 7 - Tipologias de Destinos Turísticos

Tipo Destino turístico

Lazer Movimento turístico com elementos atrativos: a cultura, a gastronomia, espetá-  
 culos, compras e bem-estar.
Montanha Movimento turístico com elementos atrativos: saúde, bem-estar, desporto ou 
 vida ao ar livre. Alguns destinos especializaram-se em desportos, atraindo 
 frações de turistas com uma despesa média superior ao turista habitual que 
 apenas busca descanso.
Negócios Movimento turístico com elementos atrativos: realização de reuniões, viagens 
 de incentivos, participação em feiras e congressos. Implica o fluxo de Homens 
 de negócios e executivos de empresas com atividades inseridas no segmento 
 MICE (meeting, incentive, congress and exhibition).
Rural Movimento turístico com elementos atrativos: pequenas localidades rurais que 
 oferece bem-estar, tranquilidade e desporto. A tipologia recente do Agroturismo 
 permite a participação nas atividades agrícolas. 
Único  Movimento turístico com elementos atrativos: novas experiências ao nível do
e Ecológico ecoturismo (contacto com a fauna e flora). A diversidade e qualidade dos ser-
 viços não são, habitualmente, relevantes visto que o fator atrativo é a natureza. 
 A atratividade destes destinos reside na natureza intocada, possuindo, assim, 
 um equilíbrio delicado.
Sol e Praia Movimento turístico com elementos atrativos: golfe, windsurf, vela, equitação. 
 Este destino tem vindo a sofrer alterações na luta contra a sazonalidade e 
 aliciam o turismo de negócios. Na época baixa oferece preços mais reduzidos 
 que o destino urbano, tornando-se bastante competitivo.

Fonte: Adaptação de Ejarque (2005) e TP (2007: 45).

De forma a sistematizar o conceito, a OMT (2004) define o destino turístico como um es-
paço físico no qual um visitante permanece pelo menos uma noite; inclui produtos turísticos, 
como infraestruturas de suporte e atrações e recursos turísticos (MEI, 2009a); possui delimita-
ção física e administrativa que circunscreva a sua gestão e uma imagem e perceção stakeholder 
definindo a sua competitividade no mercado. 

Valls (2004: 19) define que os destinos turísticos se configuram em: “estruturas urbanís-
ticas, sociais e culturais, em forma de rede, que tem o intuito de alcançar a melhoria da quali-
dade de vida dos consumidores internos, ou seja, dos cidadãos do território; tem o intuito de 
competir em escala internacional em todos os aspetos possíveis e atrair os melhores turistas 
capazes de desfrutar de toda oferta estruturada ou de uma parte dela com o intuito de obter 
um nível de desenvolvimento económico.” 

Para Firmino (2007: 30), os destinos turísticos correspondem a um conjunto integrado de 
oferta e procura turística e que concorre entre si nos mercados globais. Uma região para ser 
considerada como um destino turístico, necessita de ter uma oferta que responda à procura 
dos turistas (TP, 2008a). Todavia, Rodrigues (2004) caracteriza o destino turístico como uma 
entidade singular, mas que inclui todos os elementos que fazem parte da experiência turística 
num espaço geográfico com características próprias e uma entidade sociocultural. Devido à 
multiplicidade de intervenientes, o destino turístico necessita de uma organização central e 
de uma maior colaboração entre todas as organizações turísticas com funções de marketing 
de um destino turístico. Mais do que o destino em si, o que chega até ao turista é uma cons-
trução mental sobre o destino que irá visitar (Cooper et al., 2007). Assim, a oferta turística 
diferencia-se pelas suas características (Castelli, 2000; Baptista, 2003; Ignarra, 2003; Ejarque, 
2005; Firmino, 2007; Campos, 2010) nomeadamente: Produto turístico é intangível e não pode 



77
ser armazenado. Por exemplo, um hotel tem 100 quartos, num só dia pode vender 50 quartos, 
mas no dia seguinte não poderá vender 150 quartos. 

A oferta turística é composta pelos produtos turísticos que são um conjunto combinado 
dos elementos anteriormente apresentados. Segundo Ejarque (2005), Cunha (2007) e Cooper 
et al. (2007), a oferta turística implica: recursos turísticos são todas as praias, lagos, clima e 
formações geológicas, edifícios históricos, culturais, folclóricos e monumentais (arquitetura 
e a gastronomia); infraestruturas são todas as construções que sustentam o equilíbrio e o de-
senvolvimento do turismo e de um destino turístico, mas poderão não ter sido construídos a 
pensar no turismo, como: saneamento, abastecimento de água e parques de estacionamento; 
equipamentos são construídos com o objetivo de ir ao encontro das necessidades do turista e 
podem ser os estabelecimentos hoteleiros; acessibilidade e os transportes incluem as vias de 
acesso, a organização e a distribuição dos meios de transporte; hospitalidade e o acolhimento 
são compostos pela cortesia e amabilidade dos recetores para receber os turistas, correspon-
dendo aos elementos intangíveis da oferta turística.

Neste sentido, existem indicadores da oferta turística que têm vindo a ser publicados 
pelo Turismo de Portugal (TP, 2008b) e pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2011b: 
534). Estes resultados estão condicionados pelo conceito de turista, definido por Cooper et 
al. (2007: 79) e Cunha (2007: 19), sendo: “todo o visitante que passa pelo menos uma noite 
num estabelecimento de alojamento coletivo ou num alojamento privado no local visitado”. A 
Tabela nº 8 apresenta o número de estabelecimentos hoteleiros registados em Portugal, entre 
2002 e 2011, de acordo com a localização geográfica.

Tabela nº 8 - Estabelecimentos hoteleiros em Portugal, 2002-2011

(nº) 2002 2003 2004 2005 2006
 Hotéis Outros Hotéis Outros Hotéis Outros Hotéis Outros Hotéis Outros

Portugal 525 1.373 546 1.388 563 1.391 607 1.405 622 1.406
Continente 451 1.197 464 1.218 479 1.210 555 1.220 532 1.218
Norte 107 329 107 328 106 329 118 332 122 330
Centro 85 176 125 268 129 269 141 277 151 274
Lisboa 163 255 126 167 135 166 136 167 135 169
Alentejo 17 88 24 107 24 106 30 104 30 112
Algarve 79 349 82 348 85 340 93 340 94 333
R. A. A. 24 39 31 38 34 41 37 46 37 46
R. A. M. 50 137 51 132 50 140 52 139 53 142

(nº) 2002 2003 2004 2005 2006
 Hotéis Outros Hotéis Outros Hotéis Outros Hotéis Outros Hotéis Outros

Portugal 634 1.397 659 1.382 681 1.307 771 1.276 873 1.146
Continente 547 1.216 567 1.198 583 1.132 712 1.104 770 982
Norte 127 334 136 329 141 309 163 278 205 248
Centro 155 272 162 261 167 246 192 226 218 196
Lisboa 139 167 143 163 146 158 163 150 175 136
Alentejo 35 119 36 118 38 115 52 105 60 98
Algarve 91 324 90 327 91 304 103 309 112 304
R. A. A. 36 45 37 46 38 44 39 43 42 38
R. A. M. 51 136 55 138 60 131 59 129 61 126

Fonte: Adaptação de TP (2012).
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Da Tabela nº 8 observa-se que o número de hotéis em Portugal registou um crescimento 

contínuo ao longo dos anos. Em 2002 e 2011, os hotéis representam 27,6% e 43,2%, respeti-
vamente, do total dos estabelecimentos. As regiões com maior oferta foram, respetivamente, 
a região Centro com 6,32%, o Norte com 4,52%, e o Alentejo com 2,08%. Na região Centro 
ocorreu um crescimento do número de hotéis (85 em 2002 e 218 em 2011) devido ao polo 
Leiria – Fátima, em consequência do turismo religioso e das alterações legislativas acerca da 
classificação das empresas hoteleiras, ao mesmo tempo dos investimentos dos empresários. 
Para fins estatísticos, o INE considera a capacidade de alojamento como número máximo de 
indivíduos que os estabelecimentos podem alojar num período, obtém-se multiplicando o nú-
mero total das dormidas (quartos) ou noites (camas), que resultaria da ocupação permanente 
de todas as camas ou quartos, sendo este determinado através do número de camas existentes 
(INE, 2012a), tal como se apesenta na Tabela nº 9.

Tabela nº 9 - Capacidade de Alojamento em Portugal 2002-2011

(número) 2002 2003 2004 2005 2006

Portugal 239.903 245.778 253.927 263.814 264.037
Continente 207.662 212.819 218.954 227.283 226.944
Norte 31.308 31.846 32.184 34.631 35.504
Centro 31.242 33.501 34.418 35.539 36.607
   Beira Interior Sul 1.166 1.349 1.259 1.335 1.378
Lisboa 42.591 42.842 46.594 48.095 47.986
Alentejo 8.432 9.129 9.271 9.036 9.323
Algarve 94.089 95.501 96.487 99.982 97.524
R. A. Açores 5.388 6.183 7.028 8.438 8.436
R. A. Madeira 26.853 26.776 27.945 28.093 28.657

 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 264.747 273.975 273.804 279.506 289.107
Continente 229.053 236.813 235.974 241.941 251.137
Norte 36.421 38.817 38.827 38.386 40.156
Centro 36.837 38.148 38.605 38.920 40.733
   Beira Interior Sul 1.384 1.380 1.337 1.237 1.226
Lisboa 49.654 51.116 52.041 53.756 54.912
Alentejo 9.961 10.008 10.591 11.899 12.874
Algarve 96.180 98.724 95.910 98.980 102.462
R. A. Açores 8.397 8.662 8.806 8.699 8.871
R. A. Madeira 27.297 28.500 29.024 28.866 29.099

Fonte: Adaptação de INE (2012a)

O número de quartos, camas ou lugares existentes pelo número de dias do período consi-
derado como a capacidade de alojamento é apresentado na Tabela nº 9, entre os anos de 2002 e 
2011. E registou um crescimento positivo, mas com uma ligeira quebra no ano de 2009 (-171) 
com influência direta na Região do Algarve, que não é significativa a nível nacional, devido ao 
crescimento da capacidade de alojamento na Região Autónoma da Madeira. De referir ainda 
que na Tabela nº 9 é registada uma descida na capacidade de alojamento na região da Beira 
Interior Sul, pois entre 2007 e 2011, perdeu a capacidade de alojar 158 hóspedes por dia, 
mesmo assim nada que se compare com a quebra verificada no Algarve em 2009 comparado 
com 2008 que é de quase 2.814, embora tenha recuperado e aumentado a sua capacidade de 
alojamento em 2010.
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Tabela nº 10 - Taxa de ocupação nos estabelecimentos hoteleiros 2002-2011

 (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 41,10 39,60 38,60 39,10 40,80 43,00 41,30 38,30 38,70 40,00
Continente 33,60 37,40 36,50 37,00 39,00 41,00 39,00 36,70 37,70 38,50
Norte 29,40 27,80 28,90 28,00 30,10 32,40 31,50 30,90 32,40 32,10
Centro 28,30 25,40 26,20 26,90 27,60 30,10 29,40 27,90 28,60 28,70
   Beira Interior Sul 34,50 26,90 31,90 27,90 27,30 29,70 27,50 27,70 29,10 27,50
Lisboa 38,80 41,10 42,20 41,60 46,40 48,00 45,40 41,70 44,30 45,70
Alentejo 32,20 28,90 29,90 28,80 28,40 30,30 30,10 29,30 28,30 27,50
Algarve 45,60 44,10 40,90 42,50 44,20 46,00 43,30 40,90 41,10 42,70
R. A. Açores 41,30 37,00 37,50 38,50 39,30 39,80 36,90 32,20 34,10 33,40
R. A. Madeira 56,50 57,10 53,90 55,10 54,80 60,30 60,60 52,30 48,20 53,90

Fonte: Adaptação de INE (2012a)

A Taxa de ocupação nos estabelecimentos hoteleiros é um indicador de gestão da empresa 
hoteleira e permite a comparação entre empresas do setor. Na Tabela nº 10 observa-se a sua 
evolução no período de 2002-2011, que tem registado valores entre 38,3% em 2009 e os 43,0% 
em 2007. Apesar de ter apresentado o valor mais baixo em 2009 e variar no sentido crescente 
em 2011 com 40%. A Região Beira Interior Sul é a que apresenta taxas de ocupação mais bai-
xas, mas em sentido inverso, tendo registado em 2010 o valor 29,1% seguido de uma quebra 
em 2011 para 27,5%. A importância do turismo nacional implicou no acréscimo da ocupação 
durante os feriados e fins-de-semana e no caso Região Centro, de acordo com o Turismo de 
Portugal (TP, 2011b), oscilou entre o mínimo de 25,7% em Janeiro, o máximo de 63% em 
Agosto e apenas se registaram taxas superiores a 50% em Agosto e Setembro. 

A receita por quarto disponível representa o quociente entre os rendimentos do aposento 
(liquido, ou seja, descontando impostos, pequeno-almoço e outros decorrentes da própria 
atividade (aluguer de salas, lavandaria, tabacaria, telefone) sobre o somatório de quartos dispo-
níveis num determinado período de tempo, tal como se apresenta na Tabela nº 11. 

Tabela nº 11 - Receita por quarto disponível, 2002-2011

  2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 28,00 31,60 31,30 28,10 28,30 29,50
Continente 27,60 31,20 30,70 27,90 28,60 29,60
Norte 19,90 22,00 22,50 21,60 23,00 22,50
Centro 15,90 17,60 17,90 16,70 17,30 17,30
Lisboa 40,70 47,70 46,30 39,30 40,80 43,40
Alentejo 19,90 22,20 22,00 21,30 20,80 21,20
Algarve 29,30 32,60 31,90 29,90 29,70 31,20
R. A. Açores 25,60 26,70 26,00 23,40 24,20 22,90
R. A. Madeira 31,70 35,70 36,90 30,80 27,10 30,40

Fonte: Adaptação de INE (2012a)

A Tabela nº 11 apresenta valores, para os anos de 2006 a 2011, pois não existem outros 
dados disponíveis. A nível nacional, os valores permanecem muito próximo dos €30,00 por 
quarto disponível, mas na Região Centro desce para €17,30. Este indicador sofre pela influên-
cia da taxa média de ocupação e pelo valor médio da diária cobrada por quarto ocupado. O 
Empresário hoteleiro tem que promover a sua política comercial, quer em relação à taxa de 
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ocupação, quer ao valor médio de venda do quarto. Contudo, na realidade tem que optar entre 
garantir taxas de ocupação reduzida face a valores médios por quarto mais elevados ou valores 
médios por quarto mais reduzidos e taxa de ocupação elevadas. 

Tabela nº 12 - Proveitos por aposento e por hóspede, 2002-2011

 (€) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Portugal 94,40 94,90 97,20 92,40 93,20 97,40 98,40 92,10 90,50 93,50
Continente 87,70 87,80 90,50 85,70 87,00 91,80 92,30 86,40 86,20 88,90
Norte 56,70 55,90 62,60 56,00 56,70 57,80 59,30 56,90 58,90 58,00
Centro 50,80 52,90 53,00 51,60 52,20 53,40 54,60 53,50 53,40 53,10
Lisboa 98,70 99,10 105,60 95,00 95,70 105,40 105,40 95,80 94,80 100,60
Alentejo 51,70 55,80 52,20 50,40 51,60 55,60 56,30 57,10 56,00 60,00
Algarve 130,60 127,10 127,50 126,90 130,20 136,30 137,80 131,90 130,60 133,60
R. A. Açores 106,10 112,10 110,70 112,30 111,00 109,50 108,30 107,70 101,60 98,00
R. A. Madeira 154,90 155,50 159,30 153,00 151,80 153,20 156,80 149,10 140,40 147,50

Fonte: Adaptação de INE (2012a)

O proveito por aposento e hóspede corresponde ao valor cobrado pela dormida dividido 
pelo número de hóspedes nos meios de alojamento turístico, que se apresenta na Tabela nº 12. 
Conforme se observa, a região onde o proveito por aposento e hóspede é maior é a Região 
Autónoma da Madeira. Apesar da Região de Lisboa se encontrar com o melhor resultado na 
Receita por quarto disponível, em relação aos proveitos por aposento e hóspede, Lisboa fica 
atrás dos resultados da Região Autónoma da Madeira, da Região Autónoma dos Açores e do 
Algarve. No ano de 2011, Lisboa sobe uma posição ultrapassando a Região Autónoma dos 
Açores. Em relação à região Centro, observa-se na Tabela nº 12, que este indicador se situa 
entre os € 50,80 em 2002 (valor mais baixo da série) e € 54,60 (valor mais alto da série) apre-
sentando em 2008 para um valor de € 53,10 em 2011.

Face ao exposto, o proveito total da unidade de alojamento turístico é valor total da ativida-
de da unidade de alojamento turístico incluindo: aposento, restauração e outros decorrentes da 
própria atividade (aluguer de salas, lavandaria, tabacaria, telefone). Contudo, importa detalhar 
que a Lei nº 12-A/2010, de 30 de Junho (AR, 2010a), refere a incidência de IVA à taxa redu-
zida. Assim, a aplicação do IVA no Alojamento em estabelecimentos do tipo hoteleiro sendo 
que a taxa reduzida aplica-se, exclusivamente, ao preço do alojamento, incluindo o pequeno-
-almoço, se este não for objeto de faturação separada, com um valor equivalente a metade do 
preço da pensão completa ou três quartos do preço da meia pensão.

O valor médio de venda do quarto corresponde ao quociente entre a receita de alojamento 
e o número de quartos ocupados e corresponde à variedade de preços que a mesma empresa 
hoteleira pode praticar. Esta variedade vai, desde o valor mais alto que se encontra na tabela 
de preços que a empresa é obrigada a ter em local bem visível e que é transmitido ao Turismo 
de Portugal, até às ofertas que porventura pode promover. Entretanto, uma empresa hoteleira 
poderá fazer contratos com agências de viagens e operadores turísticos, com comissões va-
riáveis, elaborar tabelas para empresas e organismos oficiais e ainda fazer preços variados ao 
balcão e preços especiais de última hora através de reservas pela internet. Dada a sensibilidade 
deste indicador, não é possível encontrar dados oficiais que retratem esta realidade, embora se 
encontre dados em relação aos preços praticados ao balcão, mas conforme foi referido, por 
norma não é esse o preço a que o quarto é vendido.
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4. Conclusões

O conceito generalista associado ao turismo é uma atividade realizada por determinadas 
pessoas, durante as suas viagens e estadas, em lugares distintos do seu ambiente de rotina, 
por um período de tempo inferior a um ano, com a finalidade de férias, negócios ou outros 
motivos. Assim, o setor do turismo não é indiferente aos fatores sociais e económicos, prova-
velmente, os dois mais importantes, assim como às motivações para viajar, às mudanças demo-
gráficas, sociais e tecnológicas, bem como à diversificação de destinos, tudo como alavancas 
para impulsionarem o turismo (OMT, 2010b). 

Assim, a oferta turística é classificada essencialmente por quem utiliza essa oferta, ou seja, 
é o consumo turístico que a define. Neste sentido, a oferta turística da Beira Interior Sul, como 
um destino privilegiado implica uma constante promoção do conjunto de produtos e serviços 
que podem ser adquiridos ou utilizados pelos visitantes. No entanto, as autoras concordam 
com Costa (2005), que defende que a classificação da oferta turística pode ser contextualizada 
segundo a sua finalidade de atração, de receção, de retenção, de fixação, de animação e de 
deslocação, sempre na perspetiva de satisfazer as necessidades dos visitantes e, ainda, como 
forma de divulgar os elementos naturais e culturais que atraem esses visitantes (Cunha, 2007). 

Todos os indicadores apresentados nesta investigação são, essencialmente, instrumentos 
de gestão para uma empresa hoteleira, tendo por base as estatísticas nacionais do setor. Con-
tudo, o crescimento notório deste setor em Portugal fez com que este fosse contextualizado 
como um dos fenómenos mais notáveis do século XXI devido à forte influência económica e 
a sua grande sustentabilidade.

Em jeito de conclusão, as autoras concordam com Mathieson e Wall (1990) e Dwyer et al. 
(2010) ao defenderem que a Beira Interior Sul é um destino turístico sustentável, porque en-
volve a comunidade no próprio desenvolvimento do turismo, aglomera as empresas do sector 
privado que estão coordenadas entre si em função dos objetivos a atingir, nomeadamente com 
níveis de procura que conhecem e influenciam o comportamento do turista, retroage com as 
entidades públicas que dinamizam a gestão da diferenciação do destino, bem como das políti-
cas de desenvolvimento local com a qualidade da oferta turística.

5. Recomendações

Em Portugal, o turismo é um setor económico de grande relevância estratégica, mas não 
tem sido objeto de um planeamento integrado, já que não tem cumprido o que se entende 
por planeamento, nomeadamente o definido por Getz (1987: 3): “um processo, baseado na análise 
e avaliação, que visa otimizar o potencial da contribuição do turismo para o bem-estar humano e a qualidade 
ambiental”.

Ao nível da procura turística, o turismo interno tem uma dimensão pequena e uma elevada 
concentração de sazonalidade, agravada pelo direcionamento para regiões específicas, como 
é o caso do Algarve no Verão. Apesar das políticas públicas associadas ao setor terem uma 
extensa base de regulamentação e densa legislação, tal dificultou a sua aplicabilidade e a coesão, 
de modo equilibrado e sustentável, em Portugal e na Beira Interior Sul.

Ao nível da oferta turística, o setor associou às políticas correntes a resposta urgente a de-
safios que decorrem de fenómenos como a globalização e da forte crise económica em termos 
mundiais. Todos estes fatores implicaram a mudança nas políticas e novas formas de gover-
nação. A existência de normas que possibilitam a melhoria contínua nas empresas hoteleiras, 
dos seus produtos e serviços são uma realidade em Portugal. O planeamento e implementação 
de sistemas de gestão, com as subsequentes certificações de uma empresa hoteleira pelas en-
tidades competentes num sistema de gestão é uma garantia para os clientes que utilizam os 
processos se encontram em conformidade com as normas e é também uma bandeira de orgu-
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lho para a empresa hoteleira e uma vantagem competitiva em relação a outras que não estão 
certificadas. Apesar do carater voluntário, poderá ser exigida por disposições legais, por níveis 
superiores dentro da organização e até pelos clientes.

Face ao exposto, os novos paradigmas que estão associados aos sistemas de turismo e aos con-
sumidores cada vez mais exigentes exigem a implementação de sistemas de gestão de qualidade, 
ambientais e de responsabilidade social que proporcionam maior bem-estar, harmonia e saúde.
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SIGEDOM: UMA DISTRIBUIÇÃO DE CÓDIGO ABERTO 
PARA ADMINISTRAÇÃO DE REDES INFORMÁTICAS 

EM CONTEXTO ESCOLAR

Hélio P. G. Lameiras1

Resumo

O presente artigo faz parte de uma investigação académica sobre o desenvolvimen-
to de uma distribuição em código aberto direcionada para as instituições de ensino, 
capaz de gerir diversos serviços de rede através de ambientes gráficos, simplificando a 
complexa administração de redes Linux e reduzindo significativamente custos de licen-
ciamentos de software. Levou-se a efeito um estudo de diversos módulos e aplicações, 
os quais pelas suas boas características tecnológicas foram agrupados e configurados, 
apresentando-se no final perante o administrador de rede como um sistema único e cen-
tralizado de gestão de redes informáticas. Os resultados evidenciaram um sistema capaz 
de responder a um conjunto de funcionalidades identificadas como essenciais na gestão 
de serviços de rede, libertando recursos financeiros gastos em licenças comerciais pelas 
instituições de ensino, passíveis de serem investidos em outras áreas relevantes para a 
evolução e bom funcionamento das mesmas.

Palavras-chave: Gestão de Serviços de Rede; Instituições de Ensino; Distribuição em 
Código Aberto; Sistema Operativo; SIGEDOM.

Abstract

This article is part of  an academic research on the development of  an open source 
distribution directed to educational institutions, able to manage several network services 
through graphical environments, simplifying complex management of  Linux networks 
and significantly reducing software licensing costs. It took out a study of  various modu-
les and applications, which by its good technological characteristics were grouped and 
configured, appearing at the end to the network administrator as a single and centralized 
system for managing computer networks. The results showed a system able to respond 
to a set of  features identified as essential in the service network management, releasing 
financial resources spent on commercial licenses by the institutions which may be inves-
ted in other relevant areas to the evolution and good functioning of  those.

Keywords: Network Services Management; Educational Institutions; Open Source Dis-
tribution; Operating System; SIGEDOM.
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1. Introdução

A crescente dependência pelas tecnologias da informação nos diversos sectores de ativida-
de, impulsiona o crescimento das redes informáticas em termos de dimensão e complexidade, 
sendo necessário adquirir ou desenvolver software para realizar a sua gestão e administração.

Atualmente, a verba despendida pelo Estado português em licenças de software é consi-
derável, pelo que grande parte das instituições de ensino vê o seu próprio orçamento limitado 
perante esta realidade. Estes custos de licenciamento podem ser diminuídos, pois existe uma 
vasta oferta de software livre, estável e de qualidade tão boa que em muitos casos se torna su-
perior às versões pagas. Existe assim a possibilidade de libertar importantes recursos, os quais 
poderão ser investidos no campo da investigação, formação de alunos e docentes, aquisição de 
equipamentos escolares entre outras infraestruturas. 

Nas instituições de ensino, existem necessidades comuns, pois em todas elas existem alu-
nos, docentes e funcionários, bem como serviços semelhantes. A gestão de determinados 
serviços nomeadamente no campo informático, tais como a gestão de utilizadores, Internet, 
correio eletrónico, áreas de armazenamento, controlo de acessos, monitorização, entre outros, 
podem ser controlados por plataformas comerciais do tipo Windows ou de código aberto do 
tipo Linux.

Entre estas duas plataformas que se destacam por serem as mais populares, encontramos 
duas realidades distintas, por um lado a plataforma Windows que utiliza ambientes gráficos na 
gestão da rede e requer o pagamento considerável de licenças e por outro lado a plataforma 
gratuita Linux, que utiliza como principal ferramenta de administração da rede local a linha 
de comandos.

Inicialmente os utilizadores de Linux só dispunham da linha de comandos, mas atualmente 
já existem vários ambientes gráficos do tipo desktop como o Gnome e o KDE embora mais 
limitados e menos versáteis que o Windows. Segundo Fernando Pereira, “os ambientes gráficos não 
são tão versáteis como a linha de comandos, mas são muito mais fáceis de utilizar para os novos utilizadores, 
que conseguem trabalhar sem ter de possuir grandes conhecimentos acerca do sistema que está por baixo. A li-
nha de comandos só apresenta desvantagens nos primeiros tempos, até o utilizador aprender a usar os comandos 
mais frequentes” (2005:6). 

Tendo em conta esta desvantagem inicial, os utilizadores que pretendem administrar uma 
rede com Linux e que sejam detentores de fracos conhecimentos na linha de comandos, têm 
tendência a desistir pela dificuldade encontrada, optando por um sistema operativo baseado 
em ambientes gráficos como é o caso da distribuição Windows Server.

Esta situação pode ser revertida se forem incorporados ambientes gráficos numa versão 
Linux exclusivamente dedicados a gerir a rede de uma forma simples e centralizada utilizando 
as potencialidades da linha de comandos de uma forma indireta, ou seja, sem que o utilizador 
interaja diretamente com ela.

 

2. Racionalização das TIC na Administração Pública em Portugal

De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 107/2012 de 18 de maio, são referidas 25 
medidas de racionalização, enquadradas por cinco eixos de atuação, sendo um deles a redução 
de custos provenientes da racionalização das TIC2 na Administração Pública, com o intuito de 
poupar anualmente 500 milhões de euros. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012, 
de 7 de fevereiro, vem no seu plano de ação no ponto 8.1 referir a Medida 213, destinada a pro-
mover a utilização de software aberto nos sistemas de informação da Administração Pública 

2 Tecnologias da Informação e Comunicação.
3 Adoção de software aberto nos sistemas de informação do Estado.
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sempre que a maturidade e o custo sejam favoráveis. Estas medidas vão de encontro à estra-
tégia da Direção-Geral da Informática da Comissão Europeia para a adoção progressiva de 
soluções código aberto. Nesta resolução é ainda referenciado um conjunto de áreas preferen-
ciais para a implementação deste tipo de software, nomeadamente: software de produtividade; 
clientes de email; servidores de email; portais; gestão documental; software de monitorização.

Em termos de perceção dos custos associados às tecnologias da informação, destaca-se um 
relatório a nível mundial da NAED4, no qual Portugal se encontra incluído. Através da Figura 
1 são referenciados gastos desde 2012 e previsões até 2018 relativamente a equipamentos, 
sistemas de centros de dados, software, serviços de tecnologias de informação e serviços de 
telecomunicações.

Figura 1 – Gastos gerais das Tecnologias de Informação. Fonte: NAED (2014).

No ano de 2012 foram gastos cerca de 3,671 triliões de dólares, sendo os serviços de tec-
nologias de informação e equipamentos os que envolveram maiores custos. Nos anos seguin-
tes assistimos a um aumento gradual destes custos, o que levou a uma previsão de aumento de 
3,7% em 2015 relativamente a 2014. Analisando com maior detalhe, verificamos ainda que o 
software é o elemento que apresenta a previsão da taxa de crescimento anual mais elevada entre 
2013 e 2018, atingindo 7.2%. Dos gastos apurados e estimativas realizadas, podemos verificar 
que a vertente tecnológica assumirá cada vez mais uma posição preponderante no seio das 
instituições, exigindo desta forma melhor controlo e tomada de decisões, onde o software será 
uma fator importante, podendo ser reduzido o seu custo com soluções de código livre.

Considerando a realidade portuguesa das instituições de ensino, os gastos envolvidos na 
sua manutenção e evolução tecnológica, será vantajoso a existência de uma distribuição em 
código aberto para a administração escolar, pois boas características associadas a um custo 
reduzido são fatores determinantes na hora de escolher o software apropriado. Destaca-se ainda 

4 National Association of  Electrical Distributors. Organização sem fins lucrativos dedicada a servir e proteger o canal 
de distribuição elétrica, a qual detém uma fundação de pesquisa e educação.
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que contrariamente ao que acontece com os sistemas operativos comerciais, “as distribuições 
de Linux incluem todos os serviços necessários para funcionar como servidor. Por essa razão, na maioria das 
situações, não é necessário adquirir qualquer software adicional: basta instalar o sistema operativo e, quase que 
por magia, ficamos com um servidor em pleno funcionamento.” (Pereira, 2005).

3. TECNOLOGIAS DE SUPORTE AO PROJETO

A revolução tecnológica teve na década de 60, durante os períodos áureos da Guerra Fria, 
uma elevada aposta, resultando da disputa pelo controlo das telecomunicações entre as duas 
superpotências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Face a esta situação foi criada a AR-
PANET  com o intuito de descentralizar todas as informações caso o Pentágono fosse atingido.

Surgiu assim a necessidade de transmissão de dados em rede, pelo que a ARPANET5 com 
o seu trabalho permitiu em 29 de Outubro de 1969 na Universidade da Califórnia em Los An-
geles enviar o primeiro email da história, embora só conseguindo entregar parte da informação 
com sucesso. O departamento de defesa dos Estados Unidos não sabia que com esta atividade 
iria dar início ao maior fenómeno mediático do séc. XX, onde um único meio de comunicação 
em apenas quatro anos conseguiria atingir cerca de 50 milhões de pessoas (Dean, 2010).

As constantes melhorias e progressos registados deram origem ao denominado Proto-
colo de Internet, permitindo aos utilizadores enviar a informação de um sistema para outro 
utilizando um endereço IP. Este protocolo ganhou grande divulgação quando começou a ser 
usado nos sistemas UNIX6, sendo atualmente utilizado em toda a Internet, assumindo um 
papel vital na comunicação das redes informáticas atuais (Pereira, 2005).

Uma rede informática pode ser entendida como “um grupo de computadores e outros equipamentos 
(tais como impressoras) que estão ligados entre si através de um tipo de transmissão de dados” (Dean, 2010).

Figura 2 – Rede informática. Fonte: Dean (2010).

Estas redes conseguem atingir grandes dimensões, podendo estar divididas geografica-
mente e alcançar vários quilómetros. Considerando o seu tamanho e funcionalidade, atual-
mente são consideradas três classes de redes de comunicação de dados: as LAN´s (local area 

6 Advanced Research Projets Agency Network, Departamento de Defesa dos EUA, percursor da Internet.
  Sistema Operativo portátil, multitarefa e multiutilizador.
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network), MAN´s (metropolitan area network) e WAN´s (wide area network). Analisando a 
Figura 2, verificamos a interligação de diversos equipamentos físicos, apresentando-se perante 
o utilizador como uma entidade única, desempenhando diversas funcionalidades de rede (im-
pressão, visualização, monitorização, encaminhamento, controlo e transmissão de dados, etc.) 
com o suporte de aplicações lógicas integradas nesses equipamentos. Deparamo-nos assim 
entre duas realidades que devem interagir entre si, por um lado o hardware e pelo outro software. 
Para dar resposta a esta necessidade surgem os SO´s (Sistemas Operativos), os quais contro-
lam as interações entre o hardware e as aplicações de software.

De todo o hardware que compõe um computador, destaca-se o processador, sendo este 
construído para uma linguagem que só ele interpreta, dependendo de cada fabricante. Assim, 
cada software deve ser compilado (convertido na linguagem do processador) ou customizado 
para o processador. O núcleo central do SO é denominado de Kernel no UNIX e sistemas 
similares, o qual comunica com o hardware básico tal como o microprocessador, memória e 
outros controladores. Adicionando ao Kernel, os interfaces do utilizador, driver´s7  dos equipa-
mentos, sistema de ficheiros e serviços de sistema completam todo o SO e faz com que ele se 
torne funcional para qualquer utilizador (Hunger, 2010).

Figura 3 - Arquitetura de um sistema genérico Linux. Fonte: Karim (2008).

Com a evolução dos SO´s e equipamento tecnológico, as redes de comunicação desenvol-
veram-se a um ritmo acelerado, exigindo maior capacidade de produção aos fabricantes. Estes 
definiam os seus métodos de fabrico, originando por vezes incompatibilidade entre produtos. 
Face a este problema, grupos e comunidades de investigadores de áreas específicas começa-
ram a organizar-se aos poucos, trabalhando para a criação de documentação técnica concisa e 
eficaz, assim como normas e procedimentos de fabrico. De acordo com Tamara Dean (2010), 
as organizações que têm assumido um maior destaque na criação e apoio de várias convenções 
usadas nas redes de comunicação são: ANSI; EIA e TIA; IEEE; ISO; ITU; ISOC; IANA e 
ICANN. 

Resultante dos esforços das organizações em normalizar processos e criar documentação 
técnica diversa, em 1980 a ISO8 começou a trabalhar num conjunto de especificações que per-
mitisse a várias plataformas de computadores comunicar abertamente. Surgiu assim um mo-

7 Software que permite ao sistema operativo utilizar as funcionalidades de um determinado dispositivo.
8 International Organization for Standardization.
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delo capaz de entender e desenvolver comunicações através de uma rede entre computadores, 
denominado Modelo OSI (Open System Interconnection). Este modelo divide a comunicação 
em sete camadas: Física; Ligação de Dados; Rede; Transporte; Sessão; Apresentação; Aplicação. 

O modelo OSI identifica-se como sendo uma representação teórica que acontece entre dois 
nós na rede, onde cada processo que ocorre nessa comunicação é associado a cada uma das 
camadas do modelo OSI. Para ser possível a comunicação entre computadores, todos eles de-
vem utilizar o mesmo conjunto de normas de comunicação, designados por protocolos. Estes 
definem modelos para a comunicação entre equipamentos de rede, pois sem eles seria impossível 
interpretar os sinais enviados de outros equipamentos e a informação acabaria por se perder.

Figura 4 – Arquitetura do Modelo OSI. Fonte: Dean (2010).

A Internet, importante canal de comunicação, utiliza o protocolo IP, caracterizando-se por 
ser muito simples, enviando apenas informação de um sistema para outro, sem qualquer tipo 
de garantia de fiabilidade. Face a este problema, o protocolo IP nunca é utilizado diretamente, 
sendo criado o protocolo TCP (Transmission Control Protocol) que funciona sobre o IP, 
garantindo a entrega correta da informação e o controlo de erros. Por essa razão referimos 
habitualmente o protocolo TCP/IP.

Durante a evolução dos SO, muitos foram os programadores que se dedicaram a constan-
tes melhorias e inovações. Nesta fase um grande número de fabricantes de hardware, começou 
a incluir variantes UNIX nos seus computadores, levando a AT&T9 a restringir cada vez mais 
as licenças de utilização do SO, e em alguns casos chegando a ser mesmo impossíveis de obter. 
Face a esta situação gerou-se um grande descontentamento por parte dos utilizadores originais 
que muito contribuíram para o desenvolvimento do UNIX. Devido a este facto foi criado no 
início dos anos 80 a Free Software Foundation (FSF) com a finalidade de proteger o software livre 
(Pereira, 2005).

Segundo PEREIRA “para proteger legalmente o software livre, foi criada uma nova licença, intitulada 
GPL (General Public Licence). A GPL garante a qualquer pessoa o direito de copiar, redistribuir e até 
modificar e melhorar todo o software por ela protegido”. Existem três grandes restrições que gerem e 
protegem o software abrangido pela GPL:

9 Companhia americana de telecomunicações. Abreviatura para American Telephone Telegraph.
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� O software livre pode ser distribuído e comercializado por qualquer pessoa, mas o 
distribuidor tem sempre de avisar o recetor acerca dos termos da GPL.

� Qualquer pacote de software derivado de software protegido pela GPL também tem 
de estar abrangido pela GPL.

� O código-fonte de todo o software protegido pela GPL tem de estar acessível 
publicamente. Isto significa que o código-fonte deve ser fornecido a todos os utili-
zadores ou, então, estes devem ser informados sobre a forma de o obter.

No início dos anos 90 na Universidade de Helsínquia, um jovem finlandês chamado Linus 
Torvalds estava bastante insatisfeito com os sistemas operativos que existiam para os compu-
tadores, porque ou eram muito maus ou demasiadamente caros. Empenhado em resolver este 
problema, a 5 de Outubro de 1991 este anunciou “que tinha criado uma versão experimental de um 
núcleo de um sistema operativo chamado kernel, baseado num clone do UNIX chamado Minux. Este novo 
kernel de sistema operativo ficou mais tarde conhecido como Linux” (Hunger, 2010).

Baseado no núcleo do SO de Linus Torvalds, rapidamente surgiram inúmeras versões 
diferentes implementadas por um número elevado de programadores dentro do espírito de 
comunidade. Atualmente todas elas apresentam como base a multitarefa, multiutilizador, mul-
tiprocessador, possuindo proteções de memória entre processos e suportando vários sistemas 
de arquivo, estando presente a popular linha de comandos.

4. Requisitos do “SIGEDOM”

A presente seção tem por objetivo a definição da distribuição para administração escolar 
SIGEDOM10, baseada numa versão estável de código aberto existente. Através de uma inter-
face web administra uma rede informática escolar de uma forma simples, rápida e eficaz. Ape-
sar de ser objetivamente destinada à administração escolar, esta pode ser utilizada na gestão 
de outros tipos de rede.

4.1. Utilizadores

Nas instituições de ensino existem necessidades comuns entre si. Destacam-se os recursos 
humanos, serviços, departamentos entre outros, os quais desencadeiam diariamente atividades 
destinadas a atingir o objetivo de qualquer instituição de ensino: a transmissão de conheci-
mento e aquisição de competências. Atividades similares são desta forma realizadas, pelo que 
permite modelar um sistema de gestão escolar que se adequa à generalidade de todas elas.

Um bom funcionamento do campus informático depende muito da correta identificação 
dos seus utilizadores, funções, responsabilidades, capacidades e necessidades de formação. 
Quem realiza a gestão de qualquer rede informática deve estar sempre atento aos problemas 
diários, adequando procedimentos e atualizando metodologias de trabalho, pois “o reconhe-
cimento de que não basta dispor da mais avançada tecnologia, de uma sólida base financeira, ou de uma 
posição dominante no mercado para assegurar o sucesso, se as mesmas não forem sustentadas por uma força 
de trabalho motivada, com um perfil de aptidões virado para o futuro e elevada produtividade, constitui, de 
per si, uma notável alteração da mentalidade de muitos gestores.” (Camara, 2001).

Assim, analisando as principais atividades que decorrem numa instituição de ensino e seus 
recursos humanos, identificou-se os seguintes intervenientes no sistema pretendido: alunos, 
docentes, funcionários e administradores da rede. Tendo em conta estes intervenientes, bem 
como as suas principais atividades, apresenta-se de seguida os diagramas de casos de uso que 
se adequam à generalidade escolar.
10 Sistema de Gestão de Domínio.
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Figura 5 – Casos de Uso SIGEDOM. Fonte: Lameiras (2011).

Através dos diversos diagramas de casos de uso, adquirimos uma ideia pormenorizada do 
conjunto de atividades que o sistema irá suportar.

4.2. Funcionalidades

Considerando os serviços fundamentais necessários para um bom funcionamento de uma 
rede informática escolar, destaca-se um conjunto de funcionalidades a gerir pelo sistema, as 
quais permitem diversas configurações no seu âmbito.

A Figura 6 descreve os serviços de rede incorporados e suas respetivas funcionalidades.

5. Arquitetura do Projeto

A arquitetura do projeto procurou atender às funcionalidades anteriormente descritas de for-
ma a entender como se comporta o mesmo perante o cenário de normal e pleno funcionamento. 

Embora o sistema tenha tido como base uma distribuição de um SO em código aberto que 
pode ser instalada num único servidor e através dele gerir todos os serviços, a mesma pode 
ser instalada em vários servidores, distribuindo a carga de processamento, melhorando desta 
forma a rapidez de acesso à Internet, domínio e restantes serviços.

A interface SIGEDOM é a responsável por permitir ao administrador a gestão do sistema 
de rede sem utilizar a linha de comandos, disponibilizando para esse fim, um conjunto de 
opções e menus com diversas operações incorporadas em páginas disponíveis num navegador 
web, podendo ser acedido no servidor ou em qualquer outro ponto da rede local, potenciali-
zando a sua flexibilidade de gestão.
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Figura 6 – Serviços de gestão SIGEDOM. Fonte: Elaboração própria. 

Figura 7 – Funcionamento da interface SIGEDOM. Fonte: Lameiras (2011).

O administrador pode inserir informação dentro de caixas de texto como acontece na 
opção de criação de utilizadores, onde é necessário inserir o nome do utilizador e restantes 
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dados. Ao terminar a seleção e inserção de informação pretendida, o administrador ao validar 
a sua opção, faz com que o navegador através do processamento de páginas PHP associadas 
envie para a linha de comandos a instrução devidamente estruturada para que esta a consiga 
interpretar e executar. Terminado a execução da instrução pela linha de comandos, a mesma 
devolve o resultado da operação, o qual é interpretado e formatado para que possa ser apre-
sentado pelo navegador e entendido pelo administrador.

5.1. Cenário de desenvolvimento

No cenário de desenvolvimento não foram utilizados computadores reais, mas sim vir-
tuais, de forma a simular uma rede local sem limitações financeiras ou de espaço.

Para ser possível montar este cenário foi utilizado outro software livre denominado Vir-
tualBox, o qual disponibiliza um mecanismo de criação, exportação e importação de máquinas 
virtuais. As suas opções podem ser utilizadas para realizar cópias das máquinas num dado 
momento, o que se torna muito útil caso seja necessário repor a um estado anterior quando 
surge algum problema durante a configuração de um sistema.

O sistema SIGEDOM, servidor principal da nossa rede virtual, baseou-se na versão Ubun-
tu, enquanto as máquinas virtuais clientes foram configuradas com diferentes sistemas operativos 
(Windows XP, Windows 7, Ubuntu, Fedora, CentOS) para testarmos diferentes compatibilidades.

5.2. Instalação e configuração das tecnologias de suporte

Das inúmeras distribuições Linux existentes, Ubuntu como SO, é uma das mais populares, 
cuja origem esteve nas mãos de Shuttleworth. De acordo com Hill (2010) “Shuttleworth é, indis-
cutivelmente, a pessoa com maior destaque e importância no Ubuntu. De maior importância no ponto de vista 
histórico, Shuttleworth é também o criador do projecto – ele fez a bola de neve que eventualmente rolou e cresceu 
para se tornar o projecto Ubuntu”.

A seleção do Ubuntu como distribuição base SIGEDOM, justificou-se pelo elevado nú-
mero de utilizadores e comunidades Ubuntu existentes, as quais diariamente através de fóruns 
expõem as suas dúvidas, partilham conhecimentos e apresentam melhorias para este SO, situa-
ção favorável à criação de documentação técnica essencial para obter ajuda.

Resultante do aumento da largura de banda11 nas ligações de Internet e da necessidade das 
pessoas disporem do seu próprio Site ou Blogue, registou-se um movimento crescente de indi-
víduos com dedicação ao estudo e implementação de servidores nas suas redes locais. Através 
deste crescente movimento, surge no final do ano 2000 a arquitetura LAMP, destinada a defi-
nir o trabalho integrado das tecnologias Linux, Apache, MySQL e PHP, destacando-se como 
referência máxima no mundo do software livre capaz de disponibilizar um servidor versátil e 
robusto com alto desempenho integrada igualmente na distribuição SIGEDOM.

 Dos 500 computadores mais potentes, em Junho de 2010, 91% funcionavam com versões 
de Linux e apenas 1% com Windows. Este domínio não seria possível se o Linux não fosse um 
SO estável e eficiente. Juntamente com o servidor Apache HTTP, o motor da base de dados 
MySQL, e juntamente com linguagens de programação tais como PHP, Python e PERL, o Li-
nux forma um pacote coletivo poderoso denominado por LAMP12, que é uma alternativa livre 
de proprietário altamente flexível. Além da poderosa Wikipedia funcionar com esta solução, 
outros seguiram o seu exemplo como o Google´s Android e o diverso mercado de telefones 
inteligentes. Rapidamente tornou-se numa das mais populares aplicações web para servidores, 
combinando o seu baixo custo económico com a rapidez e estabilidade (Ragi, 2010).

11 Medida da faixa de frequência em Hertz de um sistema ou sinal.
12 Sigla resultante da junção de quatro tecnologias: Linux; Apache; MySQL; PHP.
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Um dos projetos de código aberto incorporado dentro de um servidor LAMP é o Apache, 

servidor web por excelência, o qual providencia o serviço com o qual os clientes de navegação 
web comunicam. Caracteriza-se pela sua elevada fiabilidade, baixo custo (totalmente gratuito 
com uma licença que permite a modificação do código) e a expansibilidade (possibilidade de 
adição de módulos para ampliar as capacidades do servidor).

Figura 8 - Framework de desenvolvimento LAMP. Fonte: adaptado Vaswani (2005). 

Figura 9 – Quota de mercado do servidor Web Apache. Fonte: Netcraft (2015).

O Apache surgiu em 1994, altura em que o Linux começou a ser popular, desenvolvido pela 
mão de administradores web pertencentes a ASF (Apache Software Foundation), a qual promove o 
desenvolvimento do Apache e de uma grande quantidade de projetos de código aberto que detém 
atualmente uma quota de mercado superior a 50% como facilmente se comprova na Figura 9.

Relativamente à gestão de base de dados destacamos o MySQL, integrado igualmente na 
distribuição, pois além de ser o mais popular do mundo inteiro, foi um sistema que assumiu 
esta posição devido à sua rapidez, estabilidade e robustez em relação a outras soluções comer-
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ciais, o qual se encontra publicado sob a licença GPL caracterizando-se como sendo de código 
aberto. O seu êxito é enorme, estimando-se a sua instalação em mais de 4 milhões de servi-
dores por todo o mundo, destacando-se clientes como o Yahoo!, NASA, CISCO, Motorolla, 
HP, XEROX, Google, Sylicon Graphics e Sony Pictures. É um dos elementos da tecnologia 
LAMP, e com o crescimento da World Wide Web, juntamente com o Linux ocuparam um 
lugar de destaque na Internet, ajustando-se perfeitamente às necessidades de desenvolvimento 
de aplicações web (Galbraith, 2009).

A capacidade de interação existente numa aplicação é uma característica que cria toda a 
diferença da Web. A popularidade do Javascript e Perl, originou a existência de linguagens de 
scrip13 a executar no servidor. Nasceram assim tecnologias como o PHP (Hypertext Prepro-
cessor), habitualmente instalado como sendo um módulo dentro de um servidor web, caracte-
rizando-se por ser uma linguagem popular de scripting, disponível em milhões de servidores, 
sob a qual as aplicações são escritas para comunicarem em back-end14 com MySQL ou outros 
sistemas de base de dados e em front-end15 como os navegadores web (Delisle, 2008).

Desta forma, juntamente com Apache e MySQL, o PHP é mais um dos projetos em có-
digo aberto que pode ser instalado numa vasta variedade de plataformas. Apesar de também 
funcionarem em plataformas Windows, assumem maior popularidade no Linux, dando assim 
origem à sigla LAMP (Boronczik, 2009).

Assim, considerando estes aspetos e as potencialidades do Linux descritas anteriormente 
em conjunto com todas as vantagens das distribuições em código aberto, a distribuição SIGE-
DOM incorporou a distribuição Ubuntu e a tecnologia LAMP.

5.3. Funções de interação com a Shell

Existem atualmente algumas funções PHP que permitem executar comandos a partir de 
páginas web, sem que o utilizador realmente visualize linhas de comandos, recebendo apenas 
o resultado das operações se assim o desejar. 

Esta realidade assume uma vital importância, pois é através destas funções que são realiza-
das as operações de administração do sistema, as quais são enviadas a partir de uma interface 
web. As funções referidas são as seguintes:

5.4. Segurança Web implementada 

Como a interface de gestão SIGEDOM pode ser administrada remotamente, existiu a 
preocupação de aplicar regras de segurança que obrigam a que cada uma das páginas PHP 
abertas no navegador passem obrigatoriamente por vários sistemas de validação web.

No acesso ao SIGEDOM, existe uma página PHP de entrada no ambiente de gestão, pelo 
que apenas é permitida a entrada aos utilizadores criados numa base de dados MySQL.

 Após entrada no sistema é necessário utilizar um método que armazene os dados do uti-
lizador em sessão (nome e palavra-passe) para que possam ser utilizados constantemente para 
validação cada vez que uma página PHP for aberta. Para resolver este problema utilizaram-se 
técnicas de sessão em vez de cookie´s16, pois assim o sistema não será tão vulnerável aos navega-
dores web dos clientes. As variáveis de sessão tendem a desaparecer depois de algum tempo de 
inatividade do administrador caso este se esqueça de alguma sessão aberta (Macintyre, 2010).  
Desta forma, no início de cada página PHP, antes de ser processado qualquer tipo de instrução 

13 Programas escritos em linguagem de programação que podem automatizar e executar tarefas.
14 Serve de suporte aos serviços de front-end, encontrando-se mais perto do recurso requerido.
15 Interface entre o utilizador e o back-end que recolhe imputs de vários formatos.
16 Bloco de texto armazenado no computador cliente pelo seu navegador Web com informações de autenticação 

pessoal.
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destinada à gestão do sistema, é realizada novamente outra validação do utilizador através das 
variáveis de sessão. Com esta segunda validação, o administrador da interface de gestão deverá 
estar registado numa base de dados SQL e ainda no próprio SO com iguais dados de acesso. 
Esta segurança foi implementada enviando a palavra-passe do utilizador em sessão juntamente 
com o comando para a linha de comandos. Embora seja possível navegar no sistema de gestão 
SIGEDOM, sem esta ação não será possível executar qualquer tipo de comando enviado para 
a linha de comandos.

Figura 10 – Funções de interação com a linha de comandos. Fonte: Elaboração própria.

Figura 11 – Interface de início de sessão. Fonte: Lameiras (2011).

Para que os dados resultantes do processo de gestão da interface SIGEDOM sejam trans-
mitidos através de uma conexão segura, sem que sejam facilmente intercetados por qualquer 
mecanismo de escuta com fins de ataque ao sistema, existe ainda o protocolo HTTPS, que é 
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uma implementação segura do protocolo HTTP sobre uma camada SSL ou do TLS. Assim, 
os dados serão enviados através de uma conexão criptografada verificando a autenticidade do 
servidor e do cliente através de certificados digitais. 

6. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REDE

Este capítulo descreve a estrutura de funcionamento e a forma de gestão dos diferentes 
serviços de rede através das diversas opções disponíveis no ambiente gráfico web SIGEDOM, 
tendo como base o suporte anteriormente descrito, ou seja o SO Ubuntu com a integração da 
tecnologia LAMP devidamente configurada.

6.1. DHCP

Numa rede local para ser possível a comunicação entre todos os computadores e restantes 
dispositivos é necessário que estes disponham de um endereço IP e que esteja definido dentro 
da mesma rede. Para automatizar esse processo surgiu o protocolo DHCP, que se caracteriza 
por permitir a configuração automática da rede nos mais diversos tipos de equipamentos, 
respondendo a pedidos de configuração e devolvendo a informação necessária ao cliente para 
que este possa ativar corretamente a sua interface de rede associando-lhe um único ende-
reço IP. O DHCP pertence à camada de Aplicação do modelo OSI e foi desenvolvido pela 
IETF, simplificando a gestão da rede neste campo aos administradores, reduzindo o tempo 
de planeamento da gestão dos endereços IP, diminuindo a ocorrência de erros na atribuição 
de endereços IP e permitindo a movimentação de estações de trabalho sem perderem as suas 
configurações TCP/IP (Dean, 2010).

É importante referir que apesar da maioria dos endereços IP serem atribuídos dinamica-
mente pelo servidor DHCP, este pode ser configurado para responder a determinados clientes 
com um endereço IP fixo. 

Destacado o funcionamento e importância do DHCP, o sistema pretendido não podia 
deixar de incluir este serviço, permitindo assim ao administrador contar com uma excelente 
ferramenta de gestão de rede. A instalação do serviço DHCP foi feita através do pacote dhcpd3, 
utilizando o comando: $ sudo apt-get install dhcpd3. O diretório /etc/dhcpd3 foi o local destinado 
a esta instalação e o ficheiro dhcpd.conf o detentor das configuração deste serviço.

Implementado o serviço DHCP através da linha de comandos, desenvolveu-se a interface 
de gestão web com as seguintes funcionalidades: configurar; iniciar, parar e reiniciar serviço; 
listar configuração e endereços atribuídos.

 

6.2. Domínio

Após instalação de uma rede local, os computadores integrados na mesma podem comuni-
car uns aos outros se partilharem o mesmo grupo de trabalho, mas existem algumas limitações 
neste campo que apenas podem ser suprimidas com um controlador de domínio. Este tem a 
capacidade de armazenar a informação dos logins numa base de dados, permitindo que cada 
utilizador tenha um nome de utilizador e uma palavra-passe que podem usar na entrada de 
qualquer computador da rede, evitando assim ser necessário criar individualmente um perfil 
do mesmo utilizador em cada computador (Harrison, 2005).

Quando temos redes heterogéneas, onde existem computadores que utilizam a plataforma 
Windows ou Linux, o Samba é o serviço ideal, pois permite a integração entre ambos de for-
ma transparente, implementando protocolos Lan Manager/SMB/CIFS, que são os protocolos 
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utilizados nas redes Windows, o que leva a que os computadores com Linux sejam vistos como 
máquinas Windows. O Samba apresenta vantagens enormes, pois além de não exigir grandes re-
quisitos de hardware, apresenta-se como sendo um software de código aberto sem qualquer tipo de 
custo associado. A sua fiabilidade e estabilidade são elevadas, o que raramente causa problemas, 
implicando custos de manutenção muito baixos, funcionando em todos os SO´s e plataformas 
de hardware, desde os PC, Macintosh até aos supercomputadores (Pereira, 2005).

Figura 12 – Interface de gestão do DHCP. Fonte: Elaboração própria. 

Atendendo que na realidade da maioria das instituições escolares os computadores desktop 
da rede local funcionam através de uma plataforma Windows, o Samba tornou-se uma escolha 
fundamental e utilizada na implementação de um controlador de domínio. 

Para por em funcionamento o serviço Samba, foi necessário recorrer ao pacote denomina-
do samba através do comando: # apt-get install samba.

Terminada a instalação do Samba, o diretório /etc/samba foi o responsável por armazenar 
os ficheiros de configuração do mesmo sob os quais serão realizadas as modificações neces-
sárias para o sistema. Além destas configurações base, destaca-se ainda a incorporação de um 
script denominado logon.bat (ativa funcionalidades do ambiente de trabalho no início de sessão 
dos utilizadores, podendo ser editável) e ainda duas áreas, uma pública e outra privada para o 
utilizador.

A interface de gestão web desenvolvida nesta secção permite ao administrador realizar as 
seguintes operações: alterar o nome do domínio; listar o ficheiro de configuração principal; 
iniciar, parar e reiniciar o serviço de domínio.
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Figura 13 – Interface de gestão do domínio. Fonte: Lameiras (2011).

6.3. Gestão de utilizadores

Este capítulo assumiu o maior desafio de todo o desenvolvimento do sistema pretendido, 
pois a sua complexidade e utilização de comandos requerem a iteração obrigatória com a linha 
de comandos para inserir diversa informação como acontece na definição da palavra-passe 
para os utilizadores Samba. Esta operação que a partir da linha de comandos exige a inserção 
da nova palavra-passe para o utilizador, confirmação dessa mesma palavra-passe e ainda o login 
de utilizador do SO para a execução do comando, envolveu muitas horas de investigação e de 
testes com diversos comandos e técnicas para ser possível criar um comando capaz de realizar 
isto tudo numa única instrução a enviar para a linha de comandos através da interface gráfica. 
As dificuldades foram grandes porque em alguns dos casos não existia qualquer tipo de docu-
mentação ou ajuda, isto por ser uma área ainda pouco desenvolvida.

Terminado este conjunto de configurações, foi criada a interface gráfica para a criação de 
utilizadores de domínio, a qual é apresentada na Figura 14.

Nesta secção destinada à gestão dos utilizadores, além da criação de utilizadores de domínio 
foram disponibilizadas ainda mais três opções: eliminação, edição e listagem de utilizadores.

Como os utilizadores podem ser agrupados, o serviço de gestão de grupos no sistema foi 
igualmente desenvolvido seguindo a mesma filosofia de funcionamento e codificação que a 
gestão de utilizadores, embora com algumas diferenças pois implica a construção de instru-
ções com comandos mais simples, passando desta forma menos argumentos para a linha de 
comandos. Assim, a interface destinada a gerir grupos permite: criar, eliminar, listar e editar 
grupos.

Para ser possível ao administrador saber em qualquer momento o estado dos dispositivos 
de armazenamento relativamente a espaço, foi desenvolvido também uma interface de gestão 
de quotas que permite: definir quotas; ativar sistema de quotas; desativar sistema de quotas; 
verificar estado dos periféricos de armazenamento de dados.
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Figura 14 – Interface para criação de utilizadores de domínio. Fonte: Lameiras (2011).

6.4. DNS

Os domínios estão organizados numa estrutura hierárquica, com domínios e subdomínios, 
muito parecida com a organização dos ficheiros e diretórios de um disco rígido. No topo desta 
hierarquia estão os servidores denominados por root servers que gerem toda a Internet represen-
tada pelo domínio «.», os quais possuem informação acerca de todos os domínios principais de 
Internet tais como «.com», «.edu», «.mil», «.org» e até o «.pt» (Pereira, 2005).

 Figura 15 – Resolução de um nome de domínio. Fonte: Dean (2010).
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Na Figura 15, podemos analisar o processo de descoberta do endereço IP do domínio 

“www.loc.gov” realizado a partir de um computador cliente de uma rede local, encaminhado o 
seu pedido pela hierarquia de servidores DNS até que seja encontrada a informação pretendia, 
a qual se encontra no root server e que será transmitida de volta para o cliente.

Apesar de inicialmente não contar como objetivo no desenvolvimento SIGEDOM, o 
DNS pela sua importância foi implementado no sistema, garantindo apenas a ligação entre o 
sistema SIGEDOM e um servidor ISP DNS para que se possa ter ligação à Internet. Com esta 
opção será facultada ao administrador uma lista de DNS externos a qual pode ser escolhida e 
atualizada a qualquer momento, incidindo as configurações sobre o ficheiro resolv.conf.

A implementação do serviço DNS baseou-se no pacote denominado bind9 através do 
seguinte comando: # apt-get install bind9.

A instalação localiza-se no diretório /etc/bind, da qual se destaca o ficheiro named.conf.local e 
named.conf.options que têm a capacidade de definir as configurações principais do servidor DNS.

6.5. Proxy SQUID

O Squid é uma aplicação bastante popular no âmbito da configuração de routers e firewalls 
em Linux, dispondo de mecanismos de caching17 das páginas acedidas e mecanismos de con-
trolo de acessos, suportando igualmente a comunicação com outros proxies no contexto de 
hierarquias de caches. 

 
Figura 16 – O Squid entre as máquinas cliente e servidor. Fonte: Wessels (2004).

De acordo com Duane Wessels (2004), o Squid é um software livre e um projeto de co-
laboração abrangido pela licença GNU/GPL, o qual pelas suas potencialidades de caching 
consegue armazenar pesquisas web dos seus utilizadores, revelando-se um pormenor muito 
útil porque se existir um segundo utilizador que execute a mesma pesquisa web irá demorar 
muito menos tempo, uma vez que os dados estarão em cache e além disso não é consumida 
a largura de banda para transferir novamente a mesma informação, aumentando significativa-
mente o desempenho da rede. Quanto mais espaço em disco e memória existir, melhor será 
o desempenho do servidor SQUID. Além destas características este software ainda suporta 
redireccionamentos URL, controlo de tráfego, controlos de acesso sofisticados, inúmeros mó-
dulos de autenticação, opções avançadas de armazenamento em disco, interceções HTTP e 
modo substituto para aceleração de servidor HTTP.

Atendendo às suas excelentes potencialidades e por ser em código aberto, sobre o Squid 
recaiu a escolha para controlar os acessos de todas as máquinas da rede à Internet. A instala-
ção do Squid foi realizada através do pacote squid, recorrendo ao seguinte comando: # apt-get 
install squid.

Após a instalação do SQUID, no diretório /etc/squid pode ser editado o ficheiro de confi-
guração squid.conf que se destaca por incorporar todas as regras de caching e controlo de aces-
sos. Para não tornar o ficheiro de configuração principal muito extenso, foram criados quatro 
ficheiros complementares dentro do diretório /etc/squid. 

O ficheiro listalocal regista os endereços web a bloquear, o ficheiro computadores regista 
os endereços IP dos dispositivos de rede a bloquear, o ficheiro blacklist regista os endereços 
web de listas negras18 importadas da Internet e finalmente o ficheiro utilizadores que regista o 
nome dos utilizadores de rede a bloquear. 

17 Técnica que utiliza uma cache (dispositivo de acesso rápido), evitando o acesso ao dispositivo de armazenamento 
que pode ser mais demorado e armazenando os dados em meios de acesso mais rápidos.

18 Listas de endereços Web representando categorias que podem ser bloqueados por um proxy.
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Figura 17 – Diagrama de relações da configuração Squid. Fonte: Lameiras (2011).

6.6.  Monitorização de apoio ao ensino

Uma das maiores dificuldades sentidas durante o ensino nas salas de informática reflete-se no 
facto do docente ter de se deslocar aos computadores dos alunos para acompanhar a sua evolu-
ção eliminado eventuais dúvidas e problemas. Isto faz com que a transmissão de conhecimento 
seja dificultada, agravando-se quando as salas de informática assumem dimensões maiores.

Para ajudar a resolver parte deste problema, controlando melhor a evolução e atividades 
do aluno, existe um software capaz de centralizar num único computador toda esta gestão deno-
minado iTalc, de código livre e disponível para diversas plataformas. As principais atividades 
que ele permite são: visualizar os computadores das salas de informática; captura de imagens; 
controlo-remoto de computadores para ajudar os alunos; apresentar uma demonstração que 
pode ser enviada para cada computador remoto; trancar computadores; envio de mensagens 
para os alunos; desligar e ligar remotamente computadores; permitir que alunos impossibilita-
dos de ir a escola possam assistir à aula lecionada.

O iTalc é assim uma das aplicações incorporadas na distribuição, recorrendo a um conjun-
to de pacotes necessários para o seu correto funcionamento nomeadamente os pacotes libitalc, 
italc-client e italc-master, os quais podem ser instalados recorrendo ao seguinte comando: $ sudo 
apt-get libitalc italc-client italc-master.

Para ser possível a comunicação entre clientes e servidor iTalc de uma forma segura é 
necessário criar um par de chaves (uma pública e outra privada), as quais são verificadas cada 
vez que é estabelecida uma ligação. 

Embora o iTalc tenha o seu próprio ambiente de gestão gráfico, a sua administração pas-
sará também pela interface de gestão SIGEDOM, pois a criação e disponibilização de chaves 
públicas e privadas ficará a cargo da interface SIGEDOM.

6.7. Sistemas de gestão de conteúdos

Os serviços académicos de uma instituição de ensino são normalmente o departamento 
responsável por facultar normas, calendarizações, regulamentos, legislação, informações de 
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cursos entre outras aos alunos, docentes e restante público.

Optou-se assim por ser incorporada na distribuição um CMS19 denominado Drupal, com-
posto por um código muito bem estruturado e comentado, sendo fácil de entender, pois a sua 
equipa de programadores leva muito a sério este pormenor. Além de ser uma aplicação em 
código aberto, detentor de vários prémios, o seu código é em PHP. A instalação deste CMS 
recorreu ao pacote drupal6 através do seguinte comando: # apt-get install drupal6. O diretório /
etc/drupal/6 contém a instalação deste CMS, existindo redireccionamentos para outro diretó-
rio denominado /usr/share/drupal6 que contem as páginas web do CMS, templates e restante 
informação de gestão. 

Figura 18 – Interface de administração do CMS Drupal. Fonte: Lameiras (2011)

O ensino eletrónico, onde o meio de transmissão é feito através de tecnologia computacio-
nal, envolvendo especialmente tecnologia digital conhecido como eLearning, pode ser definido 
como uma ferramenta pedagógica onde geralmente a interação cara-a-cara não ocorre, sendo 
utilizado como alternativa de ensino numa variedade de contextos. As instituições de ensino 
podem ficar assim online disponibilizando qualquer curso, permitindo aos seus alunos aprende-
rem a partir da sua casa, usufruindo de um ensino estruturado através de programas e tutoriais, 
fóruns de discussão online, entre muitos outros (Mehta, 2009). 

De entre os vários LMS20 destinados ao eLearning, o Moodle é o mais popular e utilizado, 
sendo um software em código aberto, onde novos módulos estão constantemente a ser desen-
volvidos e disponibilizados pela grande comunidade Moodle (Rice, 2010).

O processo de instalação do Moodle embora demore mais tempo é semelhante ao Drupal, 
pelo que se encontra disponível para a vertente Linux. O pacote de instalação denomina-se 
moodle, o qual foi instalado através do comando: # apt-get install moodle.

Relativamente à consola de gestão web SIGEDOM, existem duas opções relacionadas 
com a plataforma Moodle e Drupal, ambas para acesso à área de administração e acesso ao 
sítio web. 

19 Content Management System.
20 Learning Management System. Plataforma de ensino à distância.
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Figura 19 - Interface principal da plataforma ELearning. Fonte: Lameiras (2011).

7. Considerações Finais

O desenvolvimento da distribuição SIGEDOM, permite atender à gestão de um vasto 
conjunto de serviços dedicados às redes locais do campus informático das instituições de 
ensino, implicando a incorporação de um considerável conjunto de serviços e funcionalidades 
que pela sua união origina uma considerável complexidade.

Tendo em conta os custos associados a licenciamentos comerciais e a racionalização das 
TIC imposta na Administração Pública, a distribuição SIGEDOM assume particular destaque, 
pois permite munir as instituições de ensino com código livre reduzindo os seus custos e ao 
mesmo tempo respeitar a atual legislação imposta.

As interfaces desenvolvidas, não têm como objetivo retirar ou eliminar o uso da linha de 
comandos, apenas facilitar o uso dela, e quando o administrador estiver devidamente integra-
do no ambiente Linux, ser capaz de complementar aos poucos a gestão da rede com a mesma, 
pois a mesma tem inúmeras potencialidades. 

Apesar de obtermos uma arquitetura de funcionamento completamente desenvolvida, a 
questão da melhoria contínua da distribuição deverá ser levada em conta, pois diariamente são 
lançadas na Internet novas versões dos serviços base da distribuição. Constantes atualizações 
melhoram a gestão ou simplesmente suprimem falhas de segurança e diversas incompatibili-
dades. 

Ao adaptar-se uma distribuição em código aberto, cientes do espírito de comunidade por 
detrás de qualquer uma delas, a distribuição SIGEDOM encontra-se disponível de forma 
gratuita. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL: MARCO LEGAL 
Y ADMINISTRATIVO EN PORTUGAL

André Costa1 & Júlio Abrantes2

Resumen

Para solucionar de forma reactiva o proactiva las deficiencias al nivel del desempeño, 
la formación profesional se considera como la actividad más adecuada, al ser la que me-
jor desarrolla las competencias de los trabajadores. Ella afecta diversos procesos de en-
señanza/aprendizaje que fortifican conocimientos, capacidades y actitudes, aumentando 
la eficiencia y la eficacia de las personas –lo que se refleja positivamente en las empresas. 
Sin embargo, la formación que debe llevarse a cabo no debe resultar de estereotipos, 
preestablecidos mediante catálogos genéricos; tampoco debe utilizarse simplemente por 
su obligatoriedad reglamentaria o legal. Antes debe basarse en diagnósticos efectivos de 
las necesidades de los trabajadores, en función de su contexto laboral y de su adecuación 
a las actividades que se implementan –de donde debe resultar el diseño de los modelos 
formativos ajustados a cada realidad profesional.

Palabras clave: Formación profesional, necesidades de formación, plan de formación.

Resumo3

Para resolver reactivamente ou proactivamente deficiências ao nível do desempe-
nho, consensualmente a formação profissional é considerada como a actividade mais 
adequada, por ser aquela que melhor desenvolve as competências dos trabalhadores. 
Ela abrange um vasto leque de processos de ensino/aprendizagem que robustecem os 
conhecimentos, as capacidades e as atitudes, elevando a eficiência e a eficácia das pessoas 
– o que produz reflexos positivos nas empresas. No entanto, a formação a realizar não 
deve resultar de formatações pré-estabelecidas por referenciais; nem tão pouco deverá 
ser simplesmente realizada por mera obrigatoriedade regulamentar ou legal. Deve antes 
resultar de diagnósticos efectivos das necessidades dos trabalhadores, em função do seu 
contexto laboral e da adequabilidade às actividades que desenvolvem – devendo daqui 
resultar o desenho de modelos formativos ajustados a cada realidade profissional. 

Conceitos-chave: Formação profissional, necessidades de formação, plano de formação.

1. Introdução

Nuestra reflexión se centra en la “formación profesional” y busca crear un cuadro teórico 
que desbloquee algún que otro concepto técnico y que trate de las buenas prácticas (ya sean 

1 Professor Adjunto Convidado de la Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico de Castelo 
Branco.

2 Professor Adjunto Convidado de la Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico de Castelo 
Branco; Consultor en el área de la Gestión de los RRHH.

3 Por decisão pessoal, os autores do artigo apresentado não escrevem segundo o novo Acordo Ortográfico.
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obligatorias o no) del sistema de formación profesional portugués.

En términos conceptuales, pretendemos, aquí, tratar la formación para las profesiones y no 
cualquier otro tipo de formación -pese a que reconozcamos, en un plan contextual, la existencia 
de modelos cercanos, que advienen de otros sistemas de formación. En función del contexto de 
abordaje del tema y a semejanza de lo que se hace en la subsección II del “Código do Trabalho”, 
aprobado por la ley 7/2009, de 12 de febrero, incluso cuando utilizamos, aisladamente, el con-
cepto de “formación”, siempre estaremos refiriéndonos a la “formación profesional”.

Nuestro acercamiento sigue la lógica de la evaluación del estado del arte, reflexionando 
sobre lo que los distintos autores han escrito ya sobre la formación profesional. Buscaremos, 
también, una sistematización contextual del tema, teniendo como base las referencias legales 
existentes en Portugal. Nos centraremos, fundamentalmente, en aspectos teóricos que puedan 
dar alguna aportación práctica y que contribuyan a la creación de una conciencia más esclare-
cida sobre la formación profesional y sus obligaciones reglamentares –puesto que ella atañe a 
mucho más que un conjunto de sesiones (claramente estructuradas) que deben llevarse a cabo 
en un aula o a mucho más que un conjunto de instrucciones dadas en un puesto de trabajo e 
incluso que a un número interminable de imposiciones del estado.

En esta línea de teorización, nos centramos en los que consideramos que son los aspectos 
esenciales de una cultura general que todo responsable de la formación debe poseer. Difí-
cilmente estos actores podrán gestionar la formación si no dominan todo el temario que se 
relaciona con la definición de políticas de formación y todo lo que estas presuponen. Ofrece-
remos, de este modo, un enfoque especial al reconocimiento de la importancia de la forma-
ción para personas y empresas; a sus reflejos en la economía global; a la necesidad de afectar 
estructuras específicas que garanticen el funcionamiento de la actividad; al diagnóstico de las 
necesidades de los trabajadores y de la definición de los objetivos que les dan respuesta; a la 
legislación y reglamentación que debe cumplirse… estos serán, entre otros, los temas que se 
tratarán en esta reflexión.

2. Formación Profesional

Nos parece esencial empezar por definir el concepto de formación profesional. Para Gol-
dstein (1991) la formación profesional debe entenderse como una adquisición sistemática de 
actitudes, conceptos, conocimientos, reglas o habilidades que resulten en la mejoría del de-
sempeño en el trabajo, obtenidos mediante el análisis de tareas y principios de tecnología. En 
el mismo sentido apunta la CIME - Comissão Interministerial para o Emprego (2001) que la 
define como un “conjunto de actividades que buscan la adquisición de conocimientos, capa-
cidades, actitudes y formas de comportamiento que se exigen para el ejercicio de las tareas 
inherentes a una profesión o grupo de profesiones en cualquier rama de actividad económica.” 
De igual modo, Cabrera (2006) la describe como siendo el conjunto de experimentos de apren-
dizaje planeado por una organización, con el objetivo de inducir un cambio en las capacidades, 
conocimientos, actitudes y comportamientos de los empleados en el trabajo. Lacerda & Abbad 
(2003), poseen también entendimientos muy semejantes sobre este tema.

La sintonía en la definición del concepto está clara: el trabajador –es decir, alguien que 
ejerce una profesión y que ejecuta tareas en un contexto organizacional- cambiará (de forma 
positiva) sus conocimientos, sus capacidades, sus actitudes y sus comportamientos, buscando 
la introducción de mejoras en su desempeño.

Si hablamos de la actividad de “formación profesional”, por inherencia, estamos también 
hablando de la forma como se actúa sobre las competencias de los trabajadores, ya que son 
esas mismas competencias las que traducen la condición de que alguien esté (o no) calificado 
para producir alguna cosa (Fleury & Fleury, 2001). Es una característica subyacente a una 
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persona que normalmente se relaciona con un desempeño superior en la realización de una 
tarea o en una determinada situación (McClelland, 1973). En esta misma línea de pensamiento 
se encuentran también Spencer e Spencer (1993), McLagan (1996) e Mirabile (1997). Si estas 
posiciones aclaran la idea de que la formación profesional busca producir cambios en la actua-
ción de los trabajadores, entonces nos parece innegable que ellas provoquen transformaciones 
en las competencias que ya poseen, ofreciéndoles nuevas competencias. 

Estas definiciones aclaran, de modo innegable, que la formación profesional se centra 
en la plenitud de la persona en contexto de trabajo –lo que incluye una visión tripartida de 
sus competencias: saber hacer (ejecutar tareas), saber estar (comportamiento) y saber saber 
(conocimiento). Contrariamente a algunas ideas preconcebidas, a las empresas no les interesa 
simplemente quienes “sepan hacerlo”, o sea, quienes tengan la capacidad o la habilidad de 
ejecutar tareas. De acuerdo con Dolon, Cabrera, Jackson, & Scheuler (2003), a las empresas 
les preocupa dar respuesta a estos tres ámbitos y, por ello, las más atentas ponen, con bastante 
frecuencia, las siguientes cuestiones: ¿el empleado será capaz de hacer el trabajo?, ¿el empleado 
quiere hacer el trabajo? ¿el empleado sabe cómo hacer el trabajo? La respuesta a estas dudas 
servirá, fundamentalmente, para que se identifique en enfoque que habrá que darle a la for-
mación. No hay que olvidar que tan solo se consigue apurar si la formación debe incidir en 
la habilidad, motivación, conocimiento o en todos estos dominios que acaban por definir al 
trabajador si le hacemos un diagnóstico a la situación, para que nos permita valorar las necesi-
dades reales de las personas que van a recibir formación.

Muy a menudo se confunde el concepto de “desarrollo” (asociado a los RRHH) con el de 
“formación profesional”. Puede parecer que se encuentran en el mismo contexto conceptual 
pero Goldstein (1993), Borges-Andrade (2002) e Dolon, Cabrera, Jackson, & Scheuler (2003) 
identifican una diferencia que nos parece significativa y que se encuentra asociada a la tem-
poralidad. Compartiendo opiniones muy cercanas, para estos autores la formación se refiere 
habitualmente a la mejora de las habilidades necesarias al aumento de la productividad de un 
puesto de trabajo actual, mientras que el desarrollo mira hacia el futuro y va más allá de los 
objetivos que se centran en un único puesto de trabajo, enfocándose en la filosofía global que 
la empresa quiere implementar. Para dar cuenta del paralelismo entre los conceptos, Dolon, 
Cabrera, Jackson & Scheuler (2003) nos describen las diferencias de la siguiente forma:

Cuadro 1 – Formación profesional vs desarrollo RRHH

 Formación Desarrollo

Enfoque Trabajo actual Trabajo futuro
Alcance Individual Equipo/organización
Metas Corregir desperfectos actuales en 
 el rendimiento del trabajador Preparación para el futuro

Fuente: adaptado de Dolon, Cabrera, Jackson & Scheuler (2003).

Para Dolon, Cabrera, Jackson & Scheuler (2003) esta lógica temporal, entre la formación 
profesional y el desarrollo, asocia el primer concepto a modos de actuar reactivos (corrigiendo 
situaciones actuales) y el segundo a modos de actuar proactivos, que requieren diagnósticos y 
planes estratégicos. A nosotros, esta opción nos parece algo estricta, tal y como explicaremos 
en el apartado relacionado con la apreciación crítica.

De nuestro punto de vista si la formación no contribuye a la gestión del cambio, no será 
eficaz. En nuestros días, que se caracterizan por un acelerado proceso de transformaciones, 
algunas con remarcables efectos en nuestra existencia y en el futuro de los RRHH y de las so-
ciedades en contexto laboral, el cambio es constante y una de las formas de convivir con esas 
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transformaciones es la educación y la formación (Cunha, et al., 2010). El concepto de cambio 
está cada vez más presente en nuestros días y se encuentra sujeto a cambios constantes, lo 
que amplifica el riesgo de que cualquier interpretación o previsión caduque rápidamente. El 
cambio organizacional se ha generalizado de tal forma que se ha tornado una de las principa-
les actividades de las empresas (Hernandez & Caldas, 2001). Pero, ¿de qué cambios estamos 
hablando? Si antes las organizaciones asistían a cambios que eran, de algún modo, esporádicos 
(en función de las exigencias), hoy el paradigma es otro: ellas están obligadas a “provocar ince-
santemente su transformación”, para hacer frente a una competitividad creciente, para cumplir 
nuevas leyes o reglamentos, para introducir nuevas tecnologías o para estar pendiente de las 
variaciones en las preferencias de los consumidores o aparceros.

De acuerdo con Cunha et al. (2010), para los trabajadores que se encuentren en contextos 
de cambio, aprender no es una opción, sino una condición de supervivencia y desarrollo. Te-
niendo como base su estudio, la formación y el desarrollo permanentes son el único camino 
para oponerse a las alteraciones provocadas por estos elementos:

� Innovación tecnológica. Los rápidos cambios de la tecnología provocan trans-
formaciones en las operaciones, procesos, modos de concepción de los productos, 
funciones, flujos y, por consecuencia, en las competencias necesarias.

� Ciclos de vida rápidos de los productos. Tal y como las organizaciones, también 
los productos tienen un ciclo que va desde su introducción hasta su olvido en el 
mercado. Esta situación obliga a que las organizaciones introduzcan nuevos pro-
ductos en su ciclo de producción, nuevos modelos y nuevos procesos de trabajo, lo 
que exigirá la recalificación de los RRHH.

� Trabajo de naturaleza cognitiva. Tiene implicación directa en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje de la organización y de los trabajadores, respectivamente.

� La diversidad humana. Las personas son, todas ellas, distintas y poseen distintas 
motivaciones y múltiples ritmos de aprendizaje.

� Alteraciones frecuentes en las carreras y en las funciones. Este hecho aumenta la 
necesidad de adaptación frecuente de los trabajadores a nuevas realidades de trabajo.

� Una creciente eficiencia en la difusión de información y de conocimiento. 
El conocimiento en una organización se encuentra en un estado de actualización 
permanente y depende bastante de las políticas que se adopten en el dominio de la 
formación y del desarrollo de los RRHH.

Para el trabajador, la formación profesional aumenta su nivel de conocimiento, lo que 
mejora la imagen que tienen de sí mismos, aumentando su nivel de competividad. Podrá, aún, 
servir para aumentar sus niveles de compromiso en relación a la empresa puesto que esta 
le crea la sensación de que se preocupa con su bienestar y le ofrece buenas condiciones de 
trabajo. Este sentimiento aumenta el nivel de retención de RRHH y disminuye los índices de 
rotación y absentismo, lo que conlleva al incremento de los niveles de productividad (Dolon, 
Cabrera, Jackson, & Scheuler, 2003).

Bernardes (2008) demuestra una visión tripartida de la importancia de la formación, lo 
que confirma algunos de los aspectos que ya se han referido. En un primer acercamiento, 
nos presenta un punto de vista más “utilitarista”, asociándola a la resolución de problemas 
de la organización y, simultáneamente, incorporándola en la materialización de los objetivos 
del negocio. En este caso, la formación de los trabajadores, tal y como los modelos Hard de 
la HRM4, buscará el aumento de las competencias que mejoren el desempeño de la empresa. 
Incluso los trabajadores se consideran un recurso y deben estar listos para que la empresa los 

4 Modelo que representa la flexibilidad de una estrategia basada en el ajustamiento del volumen de trabajo, de las 
fronteras entre funciones y de las estructuras de remuneración (Blyton & Morris, 1992); HRM - Human Resources 
Management (Gestión de RRHH). Modelos “duros” de la Gestión de RRHH.
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utilice. En un segundo plano, el autor considera que también hay empresas cuya preocupación 
estratégica pasa por la resolución de problemas. Estas empresas entienden la formación como 
una verdadera opción estratégica que busca el desarrollo de los trabajadores y de los propios 
procesos de trabajo, en los que la cultura empresarial está volcada hacia el desarrollo de com-
petencias actuales y futuras. En un último acercamiento, se destaca la formación orientada 
hacia el desarrollo personal y social. Para la autora, bajo esta perspectiva, la formación debe 
ser “continua” e ir más allá de lo que pueda aplicarse directamente dentro de la empresa y que 
podrá ser un provecho para el trabajador como persona.

Las cuestiones de la globalización merecen, también que las destaquemos. Si por un lado 
la globalización parece presentar la ventaja de la amplificación de mercados, por otro lado –y 
por este mismo motivo- representa una amenaza a las empresas. En este momento, ya casi no 
existen mercados estanques y protegidos. La época de los mercados garantizados, de provecho 
fácil, del poco esfuerzo y mucho reintegro es ya cosa de un pasado que nos parece cada vez 
más lejano (Pais, 2002). Acorde con  esta línea de raciocinio, al autor defiende que tan solo los 
grandes grupos económicos tendrán toda su estructura preparada para que puedan actuar de 
forma global. Eso es algo que no ocurre con los pequeños grupos puesto que estos luchan con 
la falta de medios técnicos, financieros y humanos, o sea, de masa crítica global, para poder 
hacer frente a la internacionalización, puesto que ésta forma parte de su proceso natural de 
crecimiento. Estos pequeños grupos, a los que se refiere el autor, están compuestos por PME, 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas5.

El conjunto de mutaciones políticas y económicas que el mundo enfrenta hoy en día tam-
bién hace que aumente la necesidad de formar a los RRHH. La actual crisis financiera ha 
llevado muchas empresas a aumentar la aplicación de conocidas técnicas de gestión, como la 
reingeniería de procesos de negocio6 (BPR – Business Process Reengineering) o el downsizing7, algo 
que de algún modo ha contribuido para la reducción de trabajadores y, como consecuencia, 
al aumento del volumen de trabajo y su diversificación para los que se queden “activos” (por 
haber conservado su empleo). En función de este tipo de escenario, las empresas no tendrán 
otra opción que la recalificación de su plantilla.

Por la importancia que posee para la economía portuguesa, la formación ha estado en el 
centro de las preocupaciones de los sucesivos gobiernos y de la unión europea. Prueba de ello, 
las distintas cofinanciaciones públicas del estado portugués y del Fondo Social Europeo. Esta 
involucración gubernamental tiene su importancia por cuanto la formación que se realiza en 
las organizaciones, de modo formal o informal, acaba por reflejarse en los resultados de las 
comunidades en las que se incluyen y en la economía en su globalidad (Cunha et al., 2010).

Para Dolon, Cabrera, Jackson, & Scheuler (2003) la formación profesional presupone una 
cantidad significativa de procedimientos y procesos, relacionados con muchas otras activida-
des de gestión general de la empresa y de la gestión de los RRHH en particular –ya sea por esta 
poseer un carácter alargado (generalista a nivel del conocimiento) o específico (diseñada para 
una profesión concreta). Estas actividades se tienen en cuenta como fuente de diagnóstico de 
las necesidades de formación (que trataremos en el punto 2). Las actividades que se le pueden 
asociar están acorde con los objetivos de la formación (además de que son determinantes para 
su definición) al nivel de las habilidades, conocimientos y actitudes como se encuentra expre-
sado en cuadro siguiente:

5 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Teniendo como base los números 1, 2 y 3 del artículo 2.º del anexo al de-
creto de ley 372/2007, de 6 de noviembre, (1) “la categoría de las micro, pequeñas y medianas empresas (PME) está 
constituida por empresas que empleen menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no supere los 50 
millones de euros o cuyo balance total anual no sobrepase los 43 millones de euros”. (2) En la categoría de las PME, 
una pequeña empresa se encuentra definida como la que emplea menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios 
anual o balance total anual no sobrepase los 10 millones de euros. (3) En la categoría de las PME, una microempresa 
se encuentra definida como una empresa que emplea menos de 10 personas y cuyo volumen anual de negocios o 
balance total anual no sobrepase los 2 millones de euros.

6 Cambio radical en los procesos de negocio, buscando obtener incrementos drásticos en los resultados de la organi-
zación, del punto de vista de la creación de valor para el cliente (Michael & Champy, 1994).

7 Reducción en el uso de los RRHH (…) para aumentar los resultados de la organización (Dewitt, 1993).
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Cuadro 2 - Actividades de la GRRHH de relación directa con la formación profesional

ACTIVIDADES  RELACIÓN CON LA
DE LA GRRHH  FORMACIÓN PROFESIONAL

Análisis y descripción  Combinada con la evaluación de la 
del puesto de trabajo productividad, permite descubrir la 
 forma como el trabajador ejecuta y el  
 motivo por el cual ejecuta cada tarea. 

Planificación  Ayuda a detectar la necesidad de RRHH
de los RRHH (y sus respectivas competencias) con 
 antecedencia. Permite la gestión actual 
 de las personas, teniendo en consideración 
 el futuro. 

Reclutamiento  Las habilidades que se requieren,  Permiten identificar
y selección atendiendo a la planificación de las  necesidades
 personas, ¿pueden identificarse inter- concretas:
 namente o hay la necesidad de efectuar  � Conocimiento
 reclutamiento externo? � Actitudes
  � Habilidades
Remuneración  Se espera que las personas que inviertan
y retribución en su formación progresen en la carrera 
 y sean compensadas en términos de pago. 

Evaluación  Es una de las principales fuentes de
de desempeño información en lo que atañe a las 
 necesidades de formación. Sea efectuada 
 formal o informalmente, este tipo de 
 evaluación permite a las jefaturas la 
 identificación precisa del tipo de 
 formación a implementar. 

Gestión de carreras La formación ofrece a los trabajadores 
 competencias que les permite adaptarse a 
 distintos puestos de trabajo, ensanchando 
 sus posibilidades de progresión. 

Fuente: adaptado de Dolon, Cabrera, Jackson, & Scheuler (2003).

 
3. Organización de la formación

Tal y como sucede en cualquier otro tipo de actividad, la concepción de un plan de for-
mación también requiere un planeamiento que permita ordenar y estructurar las tareas que 
hay que desarrollar para que se alcancen los objetivos que antes se han fijado para esa misma 
formación (CIME - Comissão Interministerial para o Emprego, 2001). Las respuestas a las que 
llegue la empresa acabarán por traducirse en un plan de formación8.

Si tenemos en consideración la pertinencia de la información ofrecida en (INFORGESTA 
- Sociedade de Estudos de Investimento e Gestão de Empresas, nd), la empresa debe hacer 
una reflexión basada en las siguientes teorías:
8 Documento que integra el conjunto estructurado de las actividades que deben llevarse a cabo en determinado 

período de tiempo, con el objetivo de lograr los objetivos propuestos y teniendo como base un diagnóstico de las 
necesidades de formación (CIME - Comissão Interministerial para o Emprego, 2001).
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1. Definición de la política de formación. Describe el conjunto de intenciones y de 

prácticas de la empresa en relación a la formación profesional. Es importante co-
nocer los motivos para la necesidad de la formación, respondiendo a las siguientes 
preguntas:

a. ¿Por qué se hace?
 ¿Modernización? ¿Innovación? ¿Calificación? (…)
b. ¿Qué esperamos que nos traiga?
 ¿Productividad? ¿Motivación? ¿Disminución de los riesgos? (…)
c. ¿Qué valor posee la acción de formación?
 ¿Cuáles las metas? ¿Qué involucración personal se pretende?

2. Establecimiento de estructuras. Se refiere a la estructura de RRHH para la ges-
tión de la formación, además de los distintos recursos necesarios a su ejecución. 
Se incluyen, aquí, los medios audiovisuales, las aulas y todos los dispositivos que se 
necesiten.

3. Definición de los objetivos globales que deben alcanzarse. Es importante que 
estén claros, especialmente en lo que atañe a los resultados. El que los defina debe 
estar pendiente de que sean asequible, en especial en relación al tiempo y recursos 
disponibles.

4. Acopio de las necesidades de formación, a modo de diagnóstico. Se centra en 
la identificación de las necesidades cuantitativas (cuántos trabajadores), además de 
las necesidades cualitativas (qué formación se necesita). Deben describirse las am-
biciones y las motivaciones de los que van a formarse, enlazando sus intereses con 
los intereses de la empresa. Hay que tener una visión global de las competencias 
técnicas y/o los comportamientos que se les exige a los trabajadores. Como hemos 
referido ya, explotaremos este ámbito de modo más extenso en el punto 3. de este 
capítulo.

5. Plan de formación. Es en donde se identifican de los cursos y el número de 
acciones de formación que van a implementarse (en función del número de em-
pleados que habrá que formar); los resultados que se esperan; la descripción de los 
trabajadores que se formarán; la descripción de los objetivos operacionales que se 
impartirán, traducidos en lo que los trabajadores deben ser capaces de hacer profe-
sionalmente cuando terminen la formación (deben ser observables y mensurables); 
la definición de formas de organización y de funcionamiento de las acciones; los 
procesos de control y evaluación del cumplimiento de la formación.

Considerando lo dispuesto en la alinea c) del artículo 131.º de la ley 7/2009, de 12 de 
febrero, la empresa está obligada a “estructurar planes de formación anuales o plurianuales 
y, en relación a estos, garantizar el derecho a la información y a su consulta por parte de los 
trabajadores y sus representantes”. Explotaremos este tema en el punto 4 de este capítulo.

Más allá de los puntos anteriores, proponemos también la planificación de los siguientes 
aspectos:

6. Acompañamiento de las acciones. Teniendo en consideración una monitori-
zación permanente que garantice el adecuado funcionamiento de la formación y 
la introducción de medidas correctivas (en el caso de que estas sean necesarias) 
dentro de los plazos apropiados.

7. Evaluación de la formación. De la que resultará un intercambio de información 
asociado al retorno de la formación.
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Para la CIME - Comissão Interministerial para o Emprego (2001), de estos pasos debe 

resultar la evaluación a la eficiencia, que servirá para comprender el éxito de la formación ba-
sándose en la comparación de los resultados obtenidos con los recursos que se han utilizado; la 
evaluación de la eficacia que ajuste el grado de éxito de la formación basándose en la compara-
ción de los resultados obtenidos con los objetivos de la formación; y la evaluación del impacto, 
que mida los efectos de la formación en la forma como el individuo aplica sus competencias a 
nivel personal, organizacional y social.

4. El papel de los formadores

En un primer momento, la responsabilidad de la formación de los trabajadores está al car-
go del empresario. Sin embargo no tendrá que ser el responsable de la empresa, directamente, 
el que deba fimpartir la formación (incluso porque podrá no poseer las competencias necesa-
rias sobre todos los ámbitos necesarios, como ya hemos referido). Normalmente se contratan 
formadores cualificados o empresas de formación (que subcontratan a los formadores).

Los formadores son personas cualificadas y poseedoras de competencias académicas y 
profesionales específicas, cuya intervención permite a sus interlocutores la adquisición de co-
nocimientos y/o el desarrollo de capacidades, actitudes y modos de actuar (CIME - Comissão 
Interministerial para o Emprego, 2001). El formador tendrá un papel fundamental para el 
éxito de la formación por lo que su selección y preparación constituyen un momento fun-
damental (Cunha, et al., 2010). Las opciones de reclutamiento son incontables puesto que la 
empresa puede optar por buscar a formadores internos o a formadores externos en régimen 
de prestación de servicios (empresas, proveedores, consultores, establecimientos de enseñanza 
superior, etc.).

Si se trata de una formación impartida por “Entidades Formadoras Certificadas”, el for-
mador tendrá que ser alguien cuya formación científica o técnico pedagógica se adecúe a cada 
área de educación y formación para la que, la empresa que pretende obtener certificación, 
pueda solicitarla. “Por lo menos la mitad de las horas anuales de formación debe estar garan-
tizada por formadores con una experiencia profesional mínima de tres años, adecuada al área 
de formación en la que está involucrado” (alinea c) del punto 1. del anexo II de la Portaria 
851/1010, del 6 de septiembre).

Los formadores que quieran ejercer su actividad bajo el título ofrecido por estas entidades, 
están obligados a certificar sus competencias en el ámbito del Sistema Nacional de Qualifi-
cações (SNQ) como refiere en número 1. del artículo 2.º de la Portaria 214/2011 del 30 de 
mayo: “Este régimen (de la formación y de la certificación) se aplica a todos los que ejerzan la 
actividad de formador, a título permanente o eventual, independientemente de la naturaleza 
de la entidad formadora, modalidad, contexto, área de formación o fuente de financiación”. 
Por otro lado, el número 2. del mismo artículo se refiere a las excepciones al régimen de cer-
tificación: “los que estén habilitados para la docencia, los profesores de la enseñanza superior 
universitaria y politécnica y los responsables de la administración educacional  y de las activi-
dades de formación avanzada para el sistema científico y tecnológico”.

En la misma línea de orientación, el artículo 3.º se refiere a los requisitos y vías de acceso 
a la certificación de competencias pedagógicas. Pese a que se defienda que la actividad de 
formador deba ejercerse por quienes posean un certificado de competencias pedagógicas, se 
prevén algunas excepciones a esta regla. “A título excepcional, en casos claramente fundamen-
tados, podrá el IEFP9, I.P., autorizar el ejercicio de la función de formador (…)” (n.º 5 del 
artículo 3.º) cuando: a) “no sean titulares del certificado de competencias pedagógicas (…) 
pero posean una cualificación académica y/o profesional no disponible o poco frecuente en el 

9 Instituto de Emprego e Formação Profissional, Instituto Público.
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mercado de trabajo”; b) “no tengan una cualificación de nivel igual o superior al nivel de cua-
lificación en donde se enmarca la acción de formación, pero posean una especial cualificación 
profesional no disponible o poco frecuente en el mercado de trabajo”.

Para obtener la certificación de competencias pedagógicas, el candidato tendrá que ajus-
tarse a una de las siguientes variables (número 2 del artículo 3.º): a) frecuentar, aprobando, un 
curso de formación pedagógica inicial de formadores, en una entidad formadora certificada; b) 
optar por el proceso de “reconocimiento, validación y certificación de competencias pedagó-
gicas de formadores, adquiridas a través de la experiencia”; c) hacer el reconocimiento de los 
“diplomas o certificados de habilitaciones de nivel superior que le ofrezcan las competencias 
pedagógicas correspondientes a las que se encuentran definidas en el perfil de referencia, tras 
una decisión claramente fundamentada por parte del Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional, I. P. (IEFP, I.P.)”.

Pese al énfasis que le ponemos a la certificación de formadores, es importante que dejemos 
claro que este proceso solo es obligatorio para la formación ministrada por entidades forma-
doras certificadas. En el caso de la formación desarrollada por el empleador, a la que se refiere 
el n.º 3 del artículo 131.º de la ley 7/2009, del 12 de febrero, la formación puede impartirse 
por otra institución que no una entidad formadora certificada o por el propio empleador, no 
siendo obligatorio, de ese modo, la existencia de un formador certificado, pese a que sea re-
comendable. Esta formación es, en la mayoría de los casos, no certificada y no obliga a que se 
emita el certificado previsto en la portaria 474/2010, de 8 de julio. Bastará con la emisión de 
un certificado de presencia, que no incluya la evaluación.

La formación proveída por el empleador, que no le ofrezca certificación a los empleados, 
podrá llevarse a cabo por personas de la propia organización (jefaturas u otros trabajadores 
con conocimientos técnicos y pedagógicos) o externas a la organización (formadores, consul-
tores, proveedores, etc.).

5. Las necesidades de formación

Como hemos tenido ya la oportunidad de comentar, en el ámbito relacionado con la “pla-
nificación de la formación”, la empresa está obligada a “estructurar planes de formación anua-
les o plurianuales y, en relación a estos, garantizar el derecho a la información y a la consulta 
de los trabajadores y de sus representantes10”. Sin embargo, creemos que las empresas deben 
dirigir sus preocupaciones hacia la formación de los trabajadores, no a causa de cualquier obli-
gatoriedad legal, sino por entenderla como un beneficio para su actividad, ya que contribuye 
para la cualificación y para el desarrollo de todos cuantos ahí trabajan. Para garantizar estos 
aspectos es importante que los administradores basen las acciones de formación en evaluacio-
nes previas de las necesidades de cada trabajador.

La evaluación de las necesidades de formación aparece, de este modo, como un proceso 
que procura analizar las posibles diferencias o discrepancias que existen entre el perfil de com-
petencias del individuo, o conjunto de individuos y el perfil de competencias deseado (Insti-
tuto para a Inovação na Formação, 2003). Se trata de una evaluación del desempeño actual en 
contraste con lo que se supone ser un desempeño maximizado. De este contraste debe resultar 
la elaboración de un plan de formación que refleje el conjunto de actividades necesarias para 
que se eliminen las diferencias o discrepancias que antes se habían identificado.

Quiere esto decir que, y aún de acuerdo con las guías de aquel organismo, se trata de una 
acopio generalizado de las necesidades de formación de los colaboradores, con la intención de 
eliminar las diferencias entre la realidad y las competencias que la organización espera. Wintkin 
& Altschuld (1995) profundizan un poco más la definición. En su punto de vista, estamos ante 

10 Considerando lo dispuesto en la alinea c) del artículo 131.º de la ley 7/2009, del 12 de febrero.
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un proceso que procura encontrar las diferencias entre lo que se espera y el estado actual de la 
organización, examinar su naturaleza y sus causas y definir prioridades para futuras acciones. 
En suma, es una de las principales etapas del proceso de formación que va asociado al acopio 
preliminar de las acciones que deben tomarse.

El diagnóstico de las necesidades debe ser el primer paso a la hora de implementar un plan 
de formación. Tan solo con esta evaluación diagnóstica se obtiene la información sobre quién 
va a necesitar la formación, dónde va a ser necesaria, cuál va a ser su contenido y qué personas 
deben formarse en ciertas habilidades, conocimientos o actitudes (Dolon, Cabrera, Jackson, 
& Scheuler, 2003). Esta afirmación, pese a que sea correcta, no nos parece del todo completa 
puesto que sus autores no aclaran la importancia del diagnóstico de las necesidades anticipán-
dolo a los problemas de la organización. Los diagnósticos de la organización tienen objetivos 
que van más allá de la identificación de los fallos (Rigny, 1982). Sus preocupaciones deben 
pasar, además, por pronosticar las necesidades de desarrollo, de incrementos a la eficiencia y 
a la eficacia en los procesos de desempeño organizacional e individual –lo que supondrá la 
involucración de las estrategias de evaluación en el planeamiento estratégico de los RRHH.

No se puede decir que haya modelos ideales para la realización de diagnósticos de forma-
ción en las empresas, ya que cada una posee su propia cultura organizacional y especificidades 
que solo podrán aclararse junto de cada uno de sus trabajadores. Lo mejor que se consigue 
es la identificación de algunos procedimientos estándar, ya que todos los modelos buscan el 
desarrollo del desempeño y la identificación de las intervenciones que podrán hacerse en lo 
que atañe a la formación. Sin embargo, no sería correcto afirmar que hay modelos que pueden 
aplicarse genéricamente a todas las organizaciones. Estamos obligados a hacer el análisis, aten-
diendo a las especificidades de la organización en la que ocurre el diagnóstico (Holton, 2005). 
Para nosotros esta actividad tendrá, efectivamente, que profundizarse ya que tendrá que trans-
ponerse hacia el contexto interno de la empresa con su pléyade de departamentos, de áreas 
funcionales, de puestos de trabajo y de personas. Consideramos que incluso en su interior es 
necesario el diseño de modelos de evaluación diferenciados.

Para Brown (2002), para el Instituto de Inovação na Formação (2003) y para Holton (2005), 
el diagnóstico de las necesidades de formación incluye tres niveles de análisis: 1) individual; 2) 
desempeño/trabajo; y 3) organizacional. En relación al individuo, esta evaluación comprueba 
si los RRHH son suficientes cuantitativa o cualitativamente para las actividades actuales y 
futuras de la organización. En el ámbito del desempeño/trabajo, el enfoque se coloca en las 
operaciones y en las tareas; el análisis se hace al nivel de las funciones desempeñadas y está ba-
sado en los requisitos mínimos que se exigen al trabajador (habilidades, conocimientos, actitu-
des, comportamientos y los rasgos de personalidad). En el ámbito organizacional, la empresa 
se evalúa analizándola si funciona como sistema; se procura responder a la cuestión sobre lo 
que debe enseñarse y lo que debe aprenderse en lo que dice respecto al plan y se establece la 
filosofía de formación para toda la empresa.

Los indicadores de necesidades de formación son innumerables, pero Cunha, et al., (2010) 
los resume de un modo bastante simple: 1) Los cambios en el contexto de la organización; 2) 
El cambio estratégico en la organización; 3) la existencia de problemas en distintos ámbitos.

Acorde con estos autores, pero basándonos también en la información producida por 
Brown (2002),  Dolon, Cabrera, Jackson, & Scheuler (2003); Instituto para a Inovação na For-
mação (2003) y Peretti (2007) enumeramos los indicadores en el cuadro siguiente:
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Cuadro 3 - Indicadores de necesidades de Formación

Indicador Orientación Ejemplos

Cambios en el  Para el presente � Procedientes de innovaciones tecnológicas;
contexto de la  y � Cambios en el terreno competitivo en el que
organización Para el futuro  la empresa está operando;
  � Cambios económicos y/o sociales y/o políticos;

Cambio  Para el futuro � Expansión de la empresa y admisión de nuevos
estratégico en        colaboradores;
la organización  � Reducción del número de colaboradores;
  � Cambio de métodos y procesos de trabajo;
  � Modernización de los equipamientos y nuevas
       tecnologías;
  � Producción y venta de nuevos productos o 
       servicios;
  � Expansión hacia mercados internacionales;
  � Entrada en nuevos negocios;

Existencia de  Para el presente � Insatisfacción de los clientes y/o pérdida de
problemas en        clientes;
distintos ámbitos  � Elevado nivel de defectos en la producción;
  � Elevado nivel de conflictos interpersonales;
  � Baja calidad de trabajo en general;
  � Averías frecuentes en equipamientos y/o 
       instalaciones;
  � Comunicaciones deficientes;
  � Elevado número de accidentes de trabajo;
  � Poca versatilidad de los funcionarios;
  � Mala atención al cliente;

Fuente: elaboración propia, basada en los autores que antes se han referido.

Cunha et al. (2010) alerta para el riesgo de que las empresas puedan identificar la falta de 
formación como la principal causa de sus desempeños más débiles, cuando en realidad algunos 
de sus problemas puedan estar siendo generados por una defectuosa gestión. Sus problemas 
pueden manifestarse a causa de la ausencia de objetivos claros, de la inadecuada organización 
y distribución del trabajo, o incluso de la existencia de material o equipamiento defectuoso, 
antiguo o ineficiente. En esta situación, el problema no podrá solucionarse tan sólo a través 
del adestramiento de competencias.

De acuerdo con los autores, para que se obtenga la información necesaria a un diagnóstico 
de necesidades de formación, podrán utilizarse la más variadas técnicas de acopio de datos:

1) Recogida de información a la que llamaremos formal (ya que proporciona datos de 
forma programada) –entrevistas, observación, pruebas de conocimientos, asses-
ments centers11, focus group12, encuestas, evaluación de desempeño (Brown, 2002); 
añadimos, además, los trabajos de campo.

11 Son una práctica estándar de evaluación de comportamientos que se basa en la recogida de múltiples inputs; para su 
implementación se utilizan diversos observadores entrenados específicamente para ello y una diversidad de instru-
mentos y prácticas de observación (Costa & Dinis, 2010).

12 Se trata de una discusión objetiva, conducida o moderada, que introduce un tópico a un grupo de participantes, 
direccionando después la discusión sobre el tema de una forma no estructurada y natural (Duarte, 2007). 
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2)  Recogida de información a la que llamaremos informal (ya que proporciona datos 

de forma no programada) –indicación de jefaturas, resultados en función de los ob-
jetivos de la empresa, datos registrados en la entrevista de salida de un colaborador, 
solicitud del interesado.

6. Las obligaciones legales de empleados y trabajadores

Si las empresas tienen la responsabilidad social de formar sus trabajadores, tienen también 
obligaciones legales que deben cumplir en lo que dice respecto a la formación profesional, lo 
que hace que esta sea no solo una necesidad sino una obligatoriedad. Lo mismo ocurre con 
los trabajadores que, más allá del deber de asistir a la formación que les es ofrecida por el 
empleador, se encuentran también obligados a hacerlo por imposición legal. En Portugal las 
obligaciones fundamentales de las empresas y de los trabajadores se describen en el “Código 
do Trabalho” (al que siempre nos referiremos como CT), aprobado por la ley 7/2009, del 12 
de febrero13.

Pese a que este decreto haya registrado algunos cambios desde su publicación, ninguna de 
esas alteraciones ha cambiado el texto del que depende la formación profesional.

Al concebir un plan de formación, sus responsables tendrán que dominar la legislación. 
Pongamos como ejemplo –y como veremos a continuación- una de las principales obligacio-
nes de los empleadores es la de suministrar un número mínimo de horas de formación, cada 
año, a sus trabajadores. Será, por lo tanto, conveniente que quienes gestionen la formación 
organicen acciones que se ajusten, como mínimo, a los límites impuestos por la ley.

La formación que las empresas están obligadas a ofrecer y que será controlada por la 
ACT (Autoridade para as Condições de Trabalho) tendrá que enmarcarse en el ámbito de la 
“formación profesional continuada” y que cumpla con los objetivos fijados en la alinea a) del 
artículo 131.º, en especial, “promocionar el desarrollo y la adecuación de la cualificación del 

13 El “código do Trabalho” se aprobó en la ley 7/2009 del 12 de febrero. Ha sufrido los cambios que a continuación 
se indican, de acuerdo con la información disponible en CITE - Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Em-
prego, en http://www.cite.gov.pt/pt/acite/legislacaonacion02.html, accedido en 28/01/2015).

1. Ley n.º 105/2009, del 14 de septiembre. Elimina el artículo 166.º, los n.º 3 y 4 del artículo 167.º, los artículos 170.º, 
259.º, 452.º a 464.º y 480.º, el n.º 3 del artículo 484.º y los artículos 490.º y 491.º, con efectos en el inicio del primer 
año cubierto por el régimen de la información relacionada con la actividad social de la empresa a la que se refiere el 
artículo 32.º de la susodicha ley. En los términos del n.º 2 del artículo 35.º de la ley n.º 105/2009, del 14 de septiem-
bre, el cambio en la alinea b) del n.º 4 del artículo 538.º “produce efectos a 17 de febrero de 2009, sin prejuicio de la 
validez de los actos practicados al abrigo de las disposiciones que ahora se eliminan”.

2. Ley n.º 53/2011, del 14 de octubre. Establece un nuevo sistema de compensación en distintas modalidades de cesa-
ción del contrato de trabajo, aplicable tan solo a nuevos contratos de trabajo.

3. Ley n.º 3/2012 del 10 de enero. Establece un régimen de renovación extraordinaria de los contratos de trabajo a 
término fijo así como el régimen y el modo de cálculo de la compensación aplicable a los contratos que son objeto 
de esa renovación.

4. Ley n.º 23/2012, del 25 de junio. Cambia el texto de los siguientes artículos: 63.º, 90.º, 91.º, 94.º, 99.º, 106.º, 127.º, 
142.º, 161.º, 164.º, 177.º, 192.º, 194.º, 208.º, 213.º, 216.º, 218.º, 226.º, 229.º, 230.º, 234.º, 238.º, 242.º, 256.º, 264.º, 
268.º, 269.º, 298.º, 299.º, 300.º, 301.º, 303.º, 305.º, 307.º, 344.º, 345.º, 346.º, 347.º, 356.º, 357.º, 358.º, 360.º, 366.º, 
368.º, 369.º, 370.º, 371.º, 372.º, 374.º, 375.º, 376.º, 377.º, 378.º, 379.º, 383.º, 384.º, 385.º, 389.º, 479.º, 482.º, 486.º, 
491.º, 492.º y 560.º.

5. Ley n.º 47/2012, del 29 de agosto. Adecúa el “Código do Trabalho” a la ley n.º 85/2009, del 27 de agosto, que 
establece el régimen de la escolaridad obligatoria para niños y jóvenes que se encuentren en edad escolar y consagra 
la universalidad de la educación preescolar para los niños a partir de los 5 años de edad.

6. Ley n.º 69/2013, del 30 de agosto. Efectúa la alteración número 5 al “Código do Trabalho”, ajustando el valor de la 
compensación asociada a la cesación del contrato de trabajo.

7. Ley n.º 76/2013, del 7 de noviembre, que establece un régimen de renovación extraordinaria de los contratos de 
trabajo a término fijo, así como el régimen y el modo de cálculo de la compensación aplicable a los contratos de 
trabajo que advienen de esa renovación.

8. Ley n.º 27/2014, del 8 de mayo. Efectúa la alteración número 6  al “Código do Trabalho”, aprobado por la ley n.º 
7/2009, del 12 de febrero.

9. Ley n.º 48-A/2014, del 31 de julio. Prorroga el plazo de suspensión de las disposiciones de los instrumentos de 
reglamentación colectiva del trabajo y de las cláusulas del contrato de trabajo, procediendo al segundo cambio en la 
ley n.º 23/2012, del 25 de junio.

10. Ley n.º 55/2014, del 25 de agosto. Efectúa la alteración número 7 al “Código do Trabalho”, aprobado por 
la ley n.º 7/2009, del 12 de febrero. 
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trabajador, buscando mejorar el nivel de empleo y aumentar la productividad y la competitivi-
dad de la empresa”.

No obstante la importancia que debe estar asociada al proceso de evaluación del apren-
dizaje, este no es obligatorio para que la formación profesional sea considerada válida en 
términos legales, particularmente lo expuesto en el CT, aprobado por la ley 7/2009, del 12 de 
febrero. Como ya hemos visto, teniendo como base el número 3 del artículo 131.º, “la forma-
ción (…) puede ser desarrollada por el empleador, por alguna entidad formadora certificada 
a propósito para ello o por un establecimiento de enseñanza reconocido por el ministerio 
competente (…)”. En relación al artículo en cuestión, la ACT - Autoridade para as Condições 
de Trabalho (2010) aclara que la formación desarrollada por el empleador no está obligada a 
poseer evaluación del aprendizaje –hecho que tan solo tendrá implicaciones en el modelo de 
certificado que habrá que emitir y en el texto a incluir ahí. En este contexto no deberá aparecer 
el nivel de evaluación obtenido, de donde resultará un “Certificado de Frequência” y no un 
“Certificado com Aproveitamento”. Las empresas que promuevan la realización de acciones 
bajo este modelo deberán, de igual modo, garantizar que se cumplan las 35 horas anuales (o los 
respectivos proporcionales) por trabajador, descritas en el número 2 del mismo artículo: “El 
trabajador tiene derecho, cada año, a un número mínimo de treinta y cinco horas de formación 
continua o, siendo contratado a término fijo por un  periodo igual o superior a tres meses, un 
número mínimo de horas proporcional a la duración del contrato de ese año”.

La obligatoriedad del cumplimiento de la carga horaria formativa que se ha identificado en 
el párrafo anterior no se extiende, de forma obligatoria, a todos los trabajadores en un mis-
mo año. Esta obligatoriedad se aplica, eso sí, al 10% de los trabajadores a cada año (número 
5 del artículo 131.º). Sin embargo, a quienes no se les haya ofrecido cualquier formación, se 
les genera un crédito que habrá que liquidar hasta el final de los 2 años siguientes. Pongamos 
como ejemplo un modelo de recuperación de horas: si un trabajador no frecuenta ninguna 
formación en el 2014, almacenará un crédito de 70 horas en el 2015 y de 105 horas en el 2016 
(si en el 2015 tampoco hubiese tenido formación).

Si se identifica la necesidad de concentrar la formación en determinado año, el empleador 
puede anticipar la formación de los años siguientes. “El empleador puede anticipar hasta dos 
años o, siempre que el plan de formación lo prediga, hacer diferir por el mismo periodo de 
tiempo la realización de la formación anual” (número 6 del artículo 131.º). Esta anticipación 
podrá ser total y agotar la necesidad de la ejecución de las 35 horas del año siguiente, cumplién-
dose, así, de modo integral la obligación legal; la anticipación podrá ser, por otro lado, parcial, 
en donde se realice tan solo una parte de la formación que habría que cumplirse el año si-
guiente, sin que se realice lo restante (ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho, 2010).

Otra nota de relieve que hay que registrar es que la formación académica puede sustituir 
la formación profesional en lo que atañe al cumplimiento de las 35 horas obligatorias. De 
acuerdo con el número 4 del artículo 131.º del CT “(…) se consideran las horas de dispensa 
del trabajo para la asistencia a clases y de faltas para la prestación de pruebas de evaluación, 
dentro del régimen de estudiante trabajador (…)”.

Las horas de formación que no se garantizaron por el empleador se transforman en un 
crédito de horas, con el mismo valor, para formación mediante iniciativa del trabajador (artí-
culo 132.º del CT).

“Terminando el contrato de trabajo, el trabajador tiene el derecho a recibir el pago que le 
corresponda, asociada al número mínimo anual de horas de formación que le haya sido ofre-
cido, o al crédito de horas para formación de que sea titular cuando cese su contrato” (artículo 
134.º).

La periodicidad de las acciones de formación, ofrecidas por el empleador, es una de las 
obligaciones del trabajador que el CT predice. El número 1 del artículo 128.º, relacionado con 
los deberes del trabajador, refiere que “sin perjuicio de otras obligaciones el trabajador debe 
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(…) d) participar diligentemente en las acciones de formación profesional que le sean sumi-
nistradas por el empleador(…)”.

Las horas de formación se consideran como horas de trabajo efectivo y, si ocurren hasta 
dos horas después del horario de trabajo, no están obligadas a incluir ningún tipo de remune-
ración suplementaria (ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho, 2010). En relación 
a los “derechos subsidiarios”, el punto 3. del artículo 226.º del CT defiende que “(…) no se 
incluye en la noción de trabajo suplementario: d) la formación profesional que se realice fuera 
del horario de trabajo que no supere las dos horas diarias; (…) Si la formación se imparte en 
horario post laboral, superando las dos horas diarias, en días de descanso semanas o festivos, 
entonces debe ser remunerada como trabajo suplementario y acorde a la ley”. Es decir, la 
formación profesional que ocurra hasta dos horas diarias después del horario de trabajo debe 
pagarse de acuerdo con el valor normal de la hora de trabajo, considerando que, lo que vaya 
más allá de esas dos horas diarias, el trabajador tiene el derecho a recibir horas extraordinarias 
(ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho, 2010).

7. E-Learning

Sería inevitable, al hablar de formación profesional, no tratar de forma sucinta de esta 
modalidad. Este término refleja la adaptación de la formación profesional, a la que llamare-
mos tradicional, a  modelos basados en aplicaciones que dependen de internet (plataformas 
de e-learning o LMS14; e-mailI; chat; foros de discusión, comunidades virtuales, etc.) que ser-
virán para dinamizar, de modo remoto, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Difiere de los 
modelos tradicionales de formación a distancia que, pese a que utilizan ya recursos digitales, 
típicamente no se apoyan en la red de las redes – internet (Delarbre, 2011). Lo que se designa 
como Web 2.0 ha aportado aún más facilidades. El utilizador ha pasado a tener mayor facili-
dad para producir sus contenidos, por contraste con la versión 1.0, donde tan sólo era posible 
verlos y adquirirlos.

La supuesta desventaja de internet, al permitir la dispersión del formando por la enorme 
cantidad de información a la que podrá acceder, puede controlarse con las plataformas de 
e-learning (LMS) que facilitan la oferta de recursos en distintos formatos, tales como texto, 
vídeo, audio, apuntadores para sitios, advertencias a los cursantes, interacción formador-cur-
sante-formador, herramientas de apoyo al aprendizaje colaborativo y registro de actividades 
producidas (Carvalho, 2007), garantizando siempre que el enfoque se centra exclusivamente 
en lo que atañe a los objetivos trazados con antelación.

Es importante, además, aclarar el significado de la letra “e” antepuesta a la palabra “lear-
ning”. La interpretación no es tan consensual como podría esperarse. En un primer acerca-
miento podremos decir que se refiere a “electrónico”, como sucede, asimismo, con las de-
más siglas asociadas a la utilización de internet. Sin embargo, Peterson, Marostica & Callahan 
(1999) nos presentan un punto de vista más amplio de la “e” y que, en realidad traduce tam-
bién lo que la web representa:

14 Del término inglés “Learning Management Systems” (Carvalho, 2007). Traducido: Sistemas de Gestão da aprendi-
zagem. “Plataformas de apoio à aprendizagem” (Carvalho, 2007).
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Cuadro 3 - A lo que se refiere la Web

Lo que representa la “e”…

Exploration Los e-alumnos utilizan internet como herramienta de exploración para
(Exploración) acceder a una interminable red de informaciones y recursos.

Experience La web ofrece a los e-alumnos una experiencia de aprendizaje total
(Experiencia) a través de medios simultáneos o en foros de discusión –lo que 
 simplifica el autoestudio.

Engagement  La web seduce a los alumnos, permitiendo un abordaje creativo que
(Compromiso) amplía el aprendizaje colaborativo y el sentido de comunidad.

Easy of  use  La web no está disponible exclusivamente para los alumnos. Ella también
(Facilidad de uso) posee herramientas de fácil utilización para que formadores y tutores 
 permitan su utilización y dinamicen su información.

Empowerment  Los alumnos poseen el control absoluto. Ellos hacen toda la gestión de las
(Poder) herramientas disponibles, haciendo con que su aprendizaje esté facilitado.

Fuente: adaptado de Peterson, Marostica & Callahan (1999).

Pese a que podamos encontrar significados distintos (pero afines), el e-learning pasa, prin-
cipalmente, por la utilización de las nuevas tecnologías multimedia e internet, para mejorar la 
calidad del aprendizaje, facilitando el acceso a recursos y a servicios, además de intercambios y 
colaboración a distancia (Jornal Oficial da Comunidade Europeia, 2002). Será este el escenario 
de colaboración en donde el alumno pasa a controlar su aprendizaje, compartiendo todo lo 
que aprende. El alumno pasa a ser el responsable de su formación (Meirinhos & Osório, 2007) 
y todo lo que le rodea existe para facilitar el proceso de su aprendizaje –donde, naturalmente, 
se enmarca el formador.

8. Conclusiones y apreciación crítica

Bajo el punto de vista más consensual de la definición del concepto de formación pro-
fesional, somos llevados a concluir que ella incluye el trabajador en una triple dimensión: 
conocimientos, capacidades y actitudes. Los empleadores más conscientes de su importancia 
reconocen que no les importa únicamente tener trabajadores con competencias para ejecutar 
tareas de forma eficiente. Les interesa contratar y mantener a personas con conocimientos 
que salgan del dominio exclusivo de su puesto de trabajo (pudiendo ofrecer creativas e inno-
vadoras contribuciones) y, en simultáneo, que sepan actuar de forma autónoma, buscando la 
persecución de los objetivos de la empresa. Al mismo tiempo deben reconocer que sus traba-
jadores adopten, también, comportamientos que faciliten las relaciones interpersonales y de 
trabajo en equipo, desarrollando su trabajo con los compañeros y compartiendo sus saberes 
y sus experiencias.

En el ámbito más conceptual podemos encontrar muchos acercamientos al concepto de 
formación profesional. Sin embargo, el que merece nuestro mayor interés es el abordaje del 
concepto de “desarrollo” que intentan desembarazar los campos de acción de cada una de 
estas actividades. Este intento nos parece exagerado. La alianza de la formación a un supuesto 
“tiempo presente” y del desarrollo a un supuesto “tiempo futuro” puede llevar, en caso de me-
nor atención, a la creencia de que nos referimos a dos conceptos distintos (pese a que bastante 
cercanos), cuando efectivamente ambos buscan mejorar las competencias de las personas en 
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contexto laboral. Para nosotros la temporalidad no puede constituir un elemento de distinción 
tan significativo, como lo describen algunos autores. ¿Qué decir de una formación que se 
planee dentro del tiempo, anticipando problemas en el puesto de trabajo? ¿Tan sólo porque 
actúa por anticipación ya no podrá considerarse como formación? A nosotros nos parece que 
sí. Qué decir de la formación reactiva, que se realiza para solucionar los problemas que han 
surgido en un puesto de trabajo, ¿tan solo por responder a una necesidad actual, ya no podrá 
considerarse como una contribución para el desarrollo? En nuestra opinión, y de acuerdo con 
lógica temporal a la que antes habíamos aludido, si la formación está resolviendo un problema 
“actual” (formación), también está contribuyendo para que ese mismo problema no se repita 
en el futuro (desarrollo) –lo que traduce, de inmediato, un mejor desempeño individual que 
tendrá, necesariamente, reflejos en los resultados globales del equipo en el que el individuo se 
incluye.

Un número significativo de conceptos que hemos utilizado a lo largo de este estudio pre-
senta, implícitamente, algún grado de distinción en relación a la terminología utilizada en los 
sistemas de enseñanza más tradicionales, a excepción de algunas citas de autores. En el ámbito 
de las personas, el término profesor ha dado lugar al término formador, mientras que el de 
alumnos a cursante. En la formación los principales actores son adultos profesionales, mien-
tras que en la escuela, por norma, encontramos a jóvenes de la comunidad. Al nivel del espacio, 
el aula se sustituyó por aula de formación y presenta una disposición de mesas y sillas en forma 
de una “U”, por contraste con la tradicional disposición. En lo que atañe al nivel organizacio-
nal la escuela se sustituye por empresas y centros de formación. Esta distinción conceptual 
podrá hacer la diferencia en un escenario de resistencia por parte de adultos profesionales, al 
ser confrontados con la necesidad de “volver a la escuela”.

Creemos haber dejado claro que la elaboración de un plan de formación requiere algunas 
reflexiones cuidadas, que los empleadores deben hacer. Tener la noción de que algo no está 
bien en la organización y que, quizás, la solución puede pasar por dotar a los trabajadores 
de nuevas competencias no nos parece el modo de actuar más adecuado para determinar la 
formación que hay que implementar. La empresa tendrá, realmente, que reconocer y actuar 
(reactivamente) en las fallas que existan pero, especialmente, deberá adoptar estrategias de 
planeamiento (proactivas) que puedan anticiparlas. En cualquiera de estos escenarios es fun-
damental que la empresa identifique las políticas que quiere seguir, que evalúe las estructuras 
necesarias (incluyendo los costes) y que haga un acopio de las necesidades de formación que 
funcione como un diagnóstico. En este diagnóstico deben tenerse en cuenta todos los trabaja-
dores, sin que se olvide lo que es específico de cada uno de ellos y las exigencias de los puestos 
de trabajo. Tan solo después de garantizar estos elementos se podrá empezar a crear el plan de 
formación. Cuando se termine esta secuencia debe garantizarse la realización de las acciones y 
hacerse un seguimiento de su funcionamiento.

Dentro de la estructura que hay que crear, en términos de las personas que ahí hay que 
incluir para garantizar la realización de un plan de formación, hay un actor que merece todo 
el destaque: el formador. Él tiene la tarea de formar y, por consecuencia, la definición de las 
metodologías y de los objetivos operacionales que mejor soporten los grandes objetivos de la 
empresa. En nuestro punto de vista es indiferente que el formador sea interno (que surja de 
la estructura de la empresa) o externo a la organización. Lo que sí es esencial es que tenga el 
perfil adecuado para formar el público-meta  a quien se dirige la formación. Los responsables 
de la formación deben detectar las competencias técnicas y pedagógicas que se les exige.

La identificación de los tipos de causas que generan las necesidades de formación también 
acaba por reunir un alto grado de consenso. Ellas giran en torno a tres grandes grupos de 
motivos: a) cambios en el contexto de la empresa, principalmente asociadas al mercado y a la 
competencia de la empresa; b) cambios estratégicos asociados a nuevos procesos de gestión o 
de planeamiento de RRHH; y c) la existencia de fallas de origen interna (trabajador y/o em-
pleador) o externas (ratings de satisfacción bajos de los clientes). Será sobre estos grupos que 
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las empresas tendrán que direccionar su enfoque.

Si le hacemos un análisis al “Código do Trabalho”, aprobado por la ley 7/2009, del 12 de 
febrero y a la información que adviene de las inspecciones de la ECT, nos damos cuenta de 
que existe una apertura significativa para que los empleadores organicen e implementen, de 
forma autónoma, planes de formación. En este caso, la exigencia más visible que se les impone 
es la de la necesidad de que se emita un “certificado de frecuencia”, algo que no contempla 
ningún tipo de indicación a una supuesta aprobación por parte del trabajador. Esta apertura 
no disminuye la necesidad de que la empresa esté obligada a crear evidencias de la realización 
de dicha acción –una contribución que, esperamos, que este estudio puede ofrecerles a los 
empleadores.

Si consideramos otra interpretación que puede hacerse de aquel diploma, nos sorprende la 
falta de exigencia en lo que atañe a la formación continua (artículo 133.º) por cuanto permite 
un escape a los que menos se preocupan con estos contenidos. De acuerdo con las orientacio-
nes de este diploma, empleadores y trabajadores pueden cumplir las cargas horarias mínimas 
obligatorias de formación, sin que se esté respondiendo a las necesidades específicas de cada 
profesión. Al considerarse que si no hay “correspondencia con la actividad que se suminis-
tra”, el trabajador tendrá otras tres posibilidades de formación asociadas a “(1) tecnologías de 
información y de comunicación, (2) seguridad y salud en el trabajo o (3) lengua extranjera”. 
Para nosotros no nos parece claro que estas áreas puedan ser, obligatoriamente, útiles para el 
trabajador o la empresa. 

Sin demasiada profundización pudimos, además, presentar algunas consideraciones sobre 
los modelos de formación en-línea. La adopción de las nuevas modalidades basadas en inter-
net y en la Web 2.0 es creciente. Este hecho se justifica fundamentalmente por las ventajas 
asociadas a la economía de costes (por la reducción del tiempo que el trabajador pasa apartado 
de su puesto y por la reducción del número de desplazamientos, entre otros elementos…) y, 
al mismo tiempo,  por la rapidez en lo que se refiere a la oferta de cursos de formación ba-
sados en las más recientes metodologías de e-learning. Por contraste, cabe destacar que estos 
modelos de formación poseen la misma validez que los modelos de formación tradicional con 
la presencia de los alumnos. En términos reglamentares y legales, producen el mismo efecto. 
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Resumo

Neste trabalho analisamos a sensibilidade dos retornos de empresas por setores a 
choques macroeconómicos no Reino Unido considerando um período alargado de 1993 
a 2013 com base em dados mensais. Providenciam-se novas conclusões com respeito à 
relação entre os retornos de empresas e as variáveis macroeconómicas, nomeadamente a 
de que retornos mais elevados são esperados face a taxas de inflação mais elevadas e que 
os retornos empresariais considerando sectores não podem ser usados para cobertura de 
risco relacionado com a produção industrial, juro e taxas de inflação, bem como preços 
do petróleo. Mas existe evidência de adequação de cobertura de risco relativamente a 
retornos de empresas individuais e por sectores sobre o índice de mercado, um resultado 
importante a ser tido em consideração por parte de investidores individuais. Verificou-se 
ainda que a relação existente entre as variáveis macroeconómicas e os retornos empre-
sariais não é estável ao longo do tempo.
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Abstract

We analyze the sensitivity of  company-sector-specific stock returns to macroeco-
nomic news in the UK market considering the extended period between 1993 and 2013 
using monthly data. We provide new evidence for past results respecting the relationship 
between stock returns and macroeconomic variables. Results reveal that higher expected 
returns are needed for higher inflation rate and that stock returns cannot be used as a 
hedge against industrial production, interest and inflation rates, and oil prices. But, there 
is adequacy for the hedging role of  individual company and sector stocks against the res-
pective sectors market index, interesting for portfolio investors. Relationships between 
macroeconomic variables and stock returns aren’t stable through time.
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1. Introduction

Globalization has challenged companies to survive in a competitive environment. Compa-
nies growth is challenged not only by individual risk (internal factors) as well as by market risk 
(macroeconomic driving forces).  Previous research shows that stock returns, for a variety of  
countries, are determined by a number of  fundamental macroeconomic variables like interest 
rates, inflation rates and industrial production (Kuwornu and Owusu-Nantwi, 2011; Kemboi 
and Tarus, 2012; Tangjitprom, 2012; Gupta and Reid, 2013). As such, macroeconomic varia-
bles effects over stock returns are interesting for scholars, investors, corporate managers and 
policy makers. This study aims to supply insights about the way the overall economy affects 
business, given the possible smoothness of  trade disturbance, and to provide investors’ the ne-
cessary understanding to evaluate stock returns taking into account the systematic influences 
of  macroeconomic factors. A specificity of  systematic risk is that unanticipated fluctuations 
in macroeconomic factors can’t be diversified, and we expect stock markets to react to these 
changes.

For this we try to identify the effects of  six selected macroeconomic variables including 
oil price changes, inflation rate, industrial production index, market interest rate, market stock 
index and consumer confidence index on stock returns of  55 companies from 11 different 
sectors in the United Kingdom (UK) between March 1993 and February 2013. We choose 
to work with the UK market given its financial market development, being a world major 
economy and a member of  G7, and given its dimension compared to other financial markets 
(Chen et al., 1986; Poon and Taylor, 1991; Liow et al., 2006; Masuduzzaman, 2012). The fin-
dings of  this study are expected to support both the theoretical and empirical framework of  
the determinants of  stock market movements, from the developed markets perspective, given 
the policy implications which may be undertaken from the analysis.

Results to be presented here show that portfolio investors should be aware that a move-
ment in the market index is the best predictor to forecast stock returns of  individual compa-
nies and sectors. The sector market index revealed to be the variable which most influences 
companies and sector stock index returns, with a positive and significant influence over the 
entire period. Empirical findings also reveal a nonlinear relationship between macroeconomic 
variables under study and stock returns, generalized to all sectors. Despite this fact, indivi-
dual company results suggest the relevance of  including the consumer confidence index as a 
macroeconomic variable affecting company’s stock returns. In the UK, sentiment influences 
individual company’s returns from sectors of  limited growth and stable earnings (oil & gas, 
telecommunications and utilities). In the sample considered, investors, managers and policy 
makers should be aware that sector stock returns cannot be used as a hedge against industrial 
production, inflation, oil prices and the riskless interest rate, which should thus not affect their 
decisions. Using moving average regressions, it is finally shown that insignificant beta coeffi-
cients estimates obtained are not due to a bad choice of  regressor, but yes to the instability of  
beta coefficients estimates throughout time, revealing that variables relationship is not stable 
through time.

This paper improves earlier findings by using different measures of  macroeconomic news, 
a higher sample period and by emphasizing results considering individual company and sector 
stocks in the UK. Results may help investors and portfolio managers to deepen their unders-
tanding of  the systematic risk-return relationship and pricing of  macroeconomic risk. Policy 
makers can play a vital role in influencing the expected risk premium on company and sector 
stock returns through the use of  the appropriate macroeconomic policies.

In the following, section 2 provides a brief  literature review. Section 3 presents the me-
thodology, the hypothesis to be tested and data used for the empirical results, which are to 
be presented in section 4. Also in section 4 policy and results implications are discussed and 
future research directions are emphasized. Finally, section 5 concludes.
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2. Literature Review

The stock market may be seen as the mirror of  an economy exerting influence over its 
development (Sharpe, 2002; Jones and Wilson, 2006). Sharpe (2002) concludes for a negative 
relation between expected long-term earnings growth and expected inflation, while Jones and 
Wilson (2006) observed that inflation adjustments can weakly estimate stock returns. Marone 
(2003) argues that capital markets provide an avenue for growth oriented companies to raise 
capital at low cost, whereas Yartey (2008) points that capital markets reduce reliance on bank 
finance which is susceptible to interest rate fluctuations, and provides a channel for foreign 
capital inflows.

There have been different versions in the literature favoring the force of  general macroe-
conomic conditions over stock returns and those arguing for no specific impact.  For example, 
Kandir (2008) uses monthly data from July 1997 to June 2005 and multiple regression models 
for Turkey, to suggest a negative impact of  interest rates over stock returns. Industrial produc-
tion, money supply and oil prices don’t show any significant influence on stock returns. Using 
maximum likelihood estimation, Kuwornu and Owusu-Nantwi (2011) found no significant 
influence of  oil prices over stock returns, a positive impact of  the inflation rate (CPI – consu-
mer price index), and a negative one of  the exchange rate and treasury bill over stock returns 
for Ghana.

Rjoub et al. (2009) use the arbitrage pricing theory (APT) model to evidence a relationship 
between macroeconomic variables (interest rate, unanticipated inflation, risk premium, ex-
change rate, money supply and unemployment rate) and the Istanbul Stock Market from Ja-
nuary 2001 to September 2005. Using a vector error correction model, Mukherjee and Naka 
(1995) tried to model the relationship between Japanese stock returns and macroeconomic 
variables finding cointegration effects among stock prices and exchange rate, inflation rate, 
money supply, real economic activity, long term government bond rate and call money rate. 
Quadir (2012) investigates the effects of  macroeconomic variables on stock returns of  Dhaka 
Stock Exchange, using 8 years of  monthly data and the Autoregressive Integrated Moving 
Average model. He finds a positive relationship between Treasury bill interest rate and in-
dustrial production with the market index stock return, although coefficients revealed to be 
statistically insignificant.

Tangjitprom (2012) reviews a number of  studies on macroeconomic factors and stock 
returns. Here macroeconomic variables are classified into four groups: those reflecting general 
economic conditions, related to interest rate and monetary policy, concerning price level, and 
pertaining to international activities. He concludes that most studies show evidence for a sig-
nificant relationship between macroeconomic variables and stock returns.

Taking a company perspective, Özlen and Ergun (2012) study macroeconomic variables 
and their effects on stock returns of  45 companies from 11 different sectors in Turkey, on the 
basis of  the autoregressive distributed lag method using monthly data from February, 2005 
to May, 2012. The authors found that exchange rate and interest rate are more significant fac-
tors in stock price fluctuations of  companies, then inflation rate, current account deficit and 
unemployment rate. Benaković and Posedel (2010) analyze returns on fourteen stocks of  the 
Croatian capital market from January 2004 to October 2009, to show that the market index has 
the largest positive statistical significance for all stocks and returns. Interest rates, oil prices and 
industrial production also showed a positive relation to returns, while inflation had a negative 
influence. Looking for industry-specific stock returns, Gupta and Reid (2013) use a Bayesian 
vector autoregressive analysis to explore their sensitivity to monetary policy and macroecono-
mic news in South Africa. They find that in addition to monetary policy surprises, the CPI and 
producer price index (PPI) affect stock returns significantly.

Chen et al. (1986) tested the multifactor model in the UK and USA markets, finding that 
consumption, oil prices and the market index are not priced by the financial market while in-
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dustrial production, changes in risk premium and twists in the yield curve are significant. For 
the UK market, also Poon and Taylor (1991) reached similar results (macroeconomic variables 
don’t affect share returns in UK but yes in the US). They suggest that either different variable 
should impact UK returns or that the model applied by Chen et al. (1986) is inappropriate. 
Also for the UK, Clare and Thomas (1994) try to analyze the effect of  eighteen macroecono-
mic variables over stock returns. Oil prices, retail price index, bank lending and corporate de-
fault risk are found to be important systematic risk factors to be included. Priestley (1996) uses 
macroeconomic variables and financial factors (default risk, industrial production, exchange 
rate, retail sales, money supply unexpected inflation, change in expected inflation, interest rates 
term structure, commodity prices and market portfolio) to  pre-specify that these factors may 
carry a risk premium in the UK stock market. They used the arbitrage pricing theory model 
to state that all factors are significant. Later on, Liow et al. (2006) state that the expected risk 
premia and the conditional volatilities of  the risk premia on property stocks are time-varying, 
being dynamically linked to the conditional volatilities of  macroeconomic risk factors in Sin-
gapore, Hong Kong, Japan and the UK.

More recently, Gregoriou et al. (2009) used 3-month Sterling LIBOR futures as the proxy 
for monetary policy shocks in the UK market, finding negative relationship between interest 
rate changes and stock returns before the credit crisis period; however, the relationship rever-
sed to a positive one during the credit crisis. Daly and Fayyad (2011) examined the relationship 
between Gulf  Cooperation Council (GCC) countries, the UK and the US stock market returns 
and oil price by employing vector autoregressive analysis during the period September 2005 
to February 2010. They find that when oil prices increase sharply it predicts returns from 
USA, UAE and Kuwait but not those from UK, Oman, Bahrain and Qatar. Masuduzzaman 
(2012) investigate the long-run relationship and short-run dynamics, through VECM, among 
macroeconomic fundamentals (consumer price index, interest rates, exchange rates, money 
supply and industrial production) and the stock returns of  Germany and the UK between the 
periods of  February 1999 to January 2011. Results imply the existence of  short-term adjust-
ments and long-term dynamics for both the UK and the German stock markets returns and 
macroeconomic fundamentals.

Considerable attention has been devoted to the relationship between stock markets and 
economic growth. Moreover, macroeconomic factors are critical in predicting the variability 
of  stock returns. However, there is still little empirical work on the determinants of  stock 
market for individual company stocks. It is also clear that no standardized set of  macroecono-
mic variables exist, but that inflation rate, exchange rate, interest rate, and unemployment rate 
are the most popular significant factors in order to explain stock market movements. There 
may be other influencing factors such as the transmission of  shocks (like those of  oil) and 
psychological effects (using as proxy the consumer confidence index) in the determination of  
stock price movements. Our work also differs from previous ones by taking both sector and 
company data into account considering the developed UK market.

3. Methodology, hypothesis and data

Following previous authors, we use the APT model which allows including several factors 
into one regression, in accordance to the following specification:

titkkititiiti FFFr ,,,,22,,11,, ... ebbba +++++=   (1)

where ri,t represents the return on stock i computed as the log difference between con-
secutive prices, α is the constant term, βi measures the sensitivity of  a stock i to a set of  n 
macroeconomic factors, Fn indicates realizations of  macroeconomic factors and ε is the error 
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term with an expected value of  zero.

We have collected daily data from the stock market sector indices and 5 different indivi-
dual companies’ stock market data for each of  the considered eleven sectors operating in the 
UK market between March 1993 and February 2013. In total we have collected data for 55 
individual companies and 11 sector indices. The daily data was converted into monthly returns 
using the month last day of  trading available data. The five companies considered for each 
sector were randomly selected where we have decided to collect data from those companies 
for which we had more years of  available data over the sample offered. Data for the conside-
red representative sector indices goes from December 1992 until October 2012, which was 
converted into monthly series. The sectors here analyzed are Basic Materials (BM), Consumer 
Goods (CG), Consumer Services (CS), Financials (F) and Banks (B), Healthcare (HC), Indus-
trials (I), Oil and Gas (OG), Technology (Tec), Telecommunications (Tel) and Utilities (U). 
When analyzing sector market indices the general stock market index for that specific sector 
has been considered as the proxy for the market index. This data has been collected from se-
veral sources including the UK official stock exchange, UK central bank data, Eurostat, EIA, 
OECD statistics and others whenever necessary.

The Fn variable of  equation (1) indicates realizations of  macroeconomic factors. We have 
used in the present analysis variables which have been selected based on the literature review 
previously presented and were considered to be the most representative ones. Campbell, Lo 
and MacKinlay (1997), state that it is enough to use three to six factors in the multifactor APT 
model. Here we use variables which may be classified as reflecting general economic condi-
tions, related to interest rate and monetary policy, concerning the price level and considering 
investors behavior. As such, we use monthly oil returns, inflation rate, industrial production 
index, market interest rate, stock market index and consumer confidence index. All price series 
have been converted into log returns. In the following we try to justify the use of  these varia-
bles by presenting the main study hypothesis.

• Hypothesis 1. Inflation exerts a negative impact over both stock and sector indices.

 Inflation raises the general price level, reduces the real value of  money and the 
expected cash inflow of  an asset through its influence over stock market volatility 
and risk (Nacuer et al., 2007; Kuwornu and Owusu-Nantwi, 2011). Inflation (π in 
tables) has been used as a measure of  macroeconomic stability and it is expected 
to affect negatively both stock and sector indices. We use the direct inflation rate 
provided by the available data. We may have expected or unexpected inflation, 
being the last the most painful one. If  stock returns represent activeness of  the 
market, they may be influenced by other macroeconomic factors besides inflation, 
like interest rate changes, and thus create a global phenomenon. If  inflation may 
prompt economic activity (because a company’s revenues and profits should grow 
at the same rate as inflation, after an adjustment period) it may also raise compa-
nies input costs. Stocks should provide a hedge against inflation, but inflation’s 
varying impact on stocks turns harder the decision to trade already held positions 
or to enter in new ones. These different perspectives may justify the different con-
clusions reached in the literature. Nacuer et al. (2007) found that macroeconomic 
instability (inflation) has a negative and significant relationship with stock market 
capitalization. In Yartey (2008), no significant relationship between inflation and 
stock market development was stated. Using an asymmetric model Kolluri and 
Wahab (2008) examine the liaison between expected inflation and stock returns, 
concluding for a negative relationship during low inflation regimes, and a positive 
one during high inflation regimes.
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• Hypothesis 2. There exists a negative relationship between interest rates and stocks.

 The banking sector is important for stock market development as it provides inves-
tors with liquidity through credit and savings. Both Nacuer et al. (2007) and Yartey 
(2008) argue for the existence of  a positive relationship between the development 
of  the banking sector and that of  the stock market. Yartey (2008) states that a very 
high level of  bank sector development may have negative effects because stock 
markets and banks tend to substitute one another as financing sources. Given that 
stock markets and banks may be considered as competitors in providing finance 
(Kemboi and Tarus, 2012), with a well-developed money market, the capital market 
may be overshadowed leading to slower rates of  development. Our measure of  the 
banking sector is the 3-month Treasury bill interest rate (IR in the tables). We know 
that high interest rates tend to decrease the present value of  future cash flows, de-
clines expected earnings and leads to higher costs of  borrowing and financing. In 
turn, it reduces investment attractiveness and according to economic theory, also 
stock prices. As such, we expect a negative sign between interest rates and stock 
returns. Chang et al. (2011) conducted a study about monetary policy and stock 
returns using Federal funds rate, finding a small effect over stock returns, while 
Gregoriou et al. (2009) found a negative relationship between interest rate changes 
and stock returns.

• Hypothesis 3. Industrial production positively influences stock returns.

 GDP may act as a proxy for the purchasing power ability of  investors. An increase 
in GDP reflects that consumers in general have more purchasing power and are 
more prone to invest additional income in the stock market. However, GDP is only 
published on a quarterly basis, but we may use the industrial production index as 
a proxy for economic conditions and activity (Humpe and MacMillan, 2009; Be-
nakovic and Posedel, 2010). Here we also use the industrial production (IP in the 
tables) growth rate and given previous empirical findings we also expect a positive 
relationship between industrial production and stock returns, also found by Humpe 
and MacMillan (2009) in both the US and Japanese markets.

• Hypothesis 4. Oil prices negatively influence stock market returns.

 Some studies have focused on oil prices, considered as a proxy for cost-push in-
flation. Oil price rises increase the uncertainty in capital markets and the risk of  
inflationary pressures in the economy (Benakovic and Posedel, 2010), by increasing 
companies costs like transportation and production, while reducing profits and 
consequently stock returns. So, oil prices are expected to exert a negative influence 
over capital markets. The oil price (OP in the tables) series used here is the West Te-
xas Intermediate (WTI), monthly spot price. Fedorova and Pankratov (2010) used 
Brent oil price to analyze the influence of  macroeconomic factors on stock returns 
of  Russia, revealing that Brent is the macroeconomic factor that most affects stock 
returns. Faff  and Brailsford (1999) show that sensitivities to oil prices vary across 
industries in Australia, finding a negative effect over the oil and gas, paper, packa-
ging and transportation industries. Kilian and Park (2009) find that only oil demand 
shocks have a significant impact on stock returns.
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• Hypothesis 5. Stock returns react positively to market index changes.

 Macroeconomic variables cannot comprise all the information available in capital 
markets, but stock prices react to information released (Benakovic and Posedel, 
2010). As such, it is suggested the inclusion of  financial market variables like the 
stock market index in the factor model. Also Chen et al. (1986) use this variable 
and we use the UK individual representative stock market index (MI in the tables) 
as an independent variable. Given that the overall market performance positively 
influences stock returns, we expect a positive relation between stock returns and 
the market index.

• Hypothesis 6. Sentiment is positively related to company and sector market returns.

 Consumer confidence acts as a proxy for individual investor sentiment. It attempts 
to gauge consumers’ feelings about the current economy condition and expec-
tations about the economy’s future direction. Investor’s sentiment, or positive 
(negative) expectations, has a determining role in stock market price movements 
(Brown and Cliff, 2004) and affect economic growth in a positive way. So, as a 
last independent variable, we have included the consumer confidence (CC in the 
tables) index. Corredor et al. (2013) and Jansen and Nahuis (2003) studied the Eu-
ropean market to find that stock returns and changes in sentiment are correlated, 
none using individual companies’ data. Corredor et al. (2013) find that sentiment 
has a significant influence on returns, varying in intensity across markets, revealing 
that results are sensitive to the choice of  the sentiment proxy. Previously, Lin et 
al. (2009) found that changes in the consumer sentiment are contemporaneously 
associated with market returns, concluding that positive (negative) changes in sen-
timent tend to drive aggregate stock prices higher (lower) in the same period. The 
authors empirical results based over multivariate analysis, causality tests and VAR 
models, suggest that changes in sentiment capture variation in average returns in 
the energy, financial, industrial, information technology and material sectors, which 
should be somehow expected given that this valuation of  stocks tend to be more 
subjective. Returns in the consumer, health care, property trusts, telecommunica-
tion and utility sectors are not affected robustly by sentiment given that these are 
matured sectors characterized by limited growth and stable earnings and are thus 
less sensitive to changes in sentiment. However, there have been reduced efforts 
in the empirical literature to establish this relationship among the two variables.  In 
fact, stock prices should be affected by investor’s expectations, when these respond 
quickly to new economic and political news released to the market.

Given the stated hypothesis we end up with the following APT specification:

titiitiititiitiitiiiti CCOPIPIRMIr ,,,,,,,,, ebbbpbbba +++++++= (2)

4. Empirical findings and policy implications

In the empirical estimations whose results are presented in this section, either company or 
sector stock returns are the dependent variable, being the macroeconomic variables the inde-
pendent ones. APT multiple regressions provided six different coefficient sensitivities for each 
regression, which estimate individual stock or index sector returns sensitivities to changes in 
the set of  macroeconomic factors. Results are to be interpreted as the monthly change in the 
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stock or index sector stock return when a particular macroeconomic factor changes by one 
percentage point keeping all other variables constant.

Table 1 presents summary statistics of  company returns (5 for each sector) and macroe-
conomic variables. Results indicate that only all companies from the consumer services and 
financials sectors have positive means, although for all and independently of  the sector, means 
are very low in percentage. By considering macroeconomic variables, only interest rate and 
consumer confidence reveal to have negative means, but for all, and considering daily data, 
mean returns are almost close to zero.

If  we measure risk by standard deviation, we see that the company with the highest risk 
is from the HealthCare sector, while for macroeconomic variables consumer confidence pre-
sents the highest risk followed by interest rate. As for skewness and kurtosis values we see 
that for all returns values are far away from their considered normality values. Given these 
results, the estimation method used in this multifactor model has been the OLS with White 
heteroskedastic correction. Among macroeconomic variables consumer confidence reveals 
to have the highest minimum and maximum values, while for companies the minimum and 
simultaneously maximum return from all belong to the consumer services sector.

Next we present all the regression estimates by company for each of  the considered sec-
tors in table 2. These are identified by numbers (1 to 5) for each of  the analyzed sectors. It is 
clearly evident that it is the stock market index which most affects company individual stock 
returns and in a positive manner as predicted, independently of  the sector analyzed. The 
obtained sign is positive and statistically significant as initially predicted. So, changes in the 
market index return impact economies as a whole, without distinction of  the sector. Portfolio 
investors must then be aware that they can use market index return movements to forecast 
companies’ returns.

In reality, the stock market index is the only variable which influences all company stock 
returns independently of  the activity sector, reinforcing strongly our hypothesis 5. Variables 
like interest rate, whose initial prediction stated in hypothesis 1 were that of  a negative in-
fluence, only revealed to be statistically significant in three cases: in one company for basic 
materials and in two companies in the banks sector. When coefficients are negative we have 
no statistical significance, which occurs in most of  the situations. This positive influence is 
also observed for the variable inflation in the UK market for one company in the Oil & Gas 
and another one in the Telecommunication sector. Again, when negative, the inflation coeffi-
cient is not statistically significant. These values contradict our initial prediction and those of  
Kandir (2008), with respect to the sign relationship among variables (hypothesis 2) but are in 
accordance with those obtained by Benakovic and Posedel (2010) for the Croatian market, also 
considering individual companies results. This may be justified by the fact that when inflation 
increases, stock prices will consequently increase following the general price pattern. So, this 
positive sign may be due to the market capitalization increase due to inflationary causes (Kem-
boi and Tarus, 2012). However, given the results instability and low significance obtained we 
cannot generalize these findings. Also Kuwornu and Owusu-Nantwi (2011) and Muhammad 
et al. (2008) obtained a positive sign, justifying this positive impact due to the inadequacy of  
the hedging role of  stocks against inflation. In this case, higher expected returns are needed 
for higher inflation rate. Our results also favor those of  Liow et al. (2006) for the UK market, 
that unexpected inflation has a positive sign over stock returns.

With respect to consumer confidence, we see a higher impact for UK individual company 
stocks in sectors like financials, oil & gas, telecommunications and utilities, although only for 
just one company for each sector. However, these positive statistical coefficient signs favor 
our hypothesis 6. Compared to Corredor et al. (2013), Jansen and Nahuis (2003) and Lin et 
al. (2009) we found random evidence that changes in consumer sentiment are contempora-
neously associated with market returns. So, positive (negative) changes in sentiment tend to 
drive individual companies stock prices higher (lower) in the same period, at least for company 
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Mean St. - Dev. Kurtosis Skewness Minimum Maximum Observ.
Alumasc -0.01% 0.89% 64.20 -2.47 -17.87% 8.04% 5216
Aukett Fitzroy RBS.GP. -0.01% 2.15% 26.85 0.91 -18.56% 30.10% 5216
Balfour Beatty 0.00% 0.99% 10.03 0.00 -12.28% 8.07% 5216
Boot (Henry) 0.01% 0.76% 25.91 -0.41 -13.03% 6.37% 5216
Clarke 0.01% 1.05% 14.80 -0.32 -10.91% 8.81% 5216
AGA Rangemaster Group -0.01% 1.07% 5.07 0.03 -8.25% 7.06% 5216
Airea -0.02% 1.13% 50.22 0.35 -15.31% 17.61% 5216
Barrat Developments 0.01% 1.26% 15.98 -0.02 -15.36% 14.81% 5216
Bellway 0.01% 0.88% 6.64 0.36 -5.19% 8.05% 5216
Berkeley Group HDG.(THE) 0.02% 0.83% 11.07 0.71 -5.75% 11.13% 5216
Acal 0.00% 0.91% 22.79 -0.97 -13.35% 9.25% 5216
Andrews Sykes Group 0.02% 1.07% 34.80 0.53 -15.26% 15.17% 5216
Ashtead Group 0.03% 1.72% 310.05 -8.70 -52.29% 30.10% 5216
Berendsen 0.01% 0.68% 10.16 0.16 -7.71% 6.53% 5216
Bunzl 0.02% 0.67% 3.69 -0.04 -4.88% 4.12% 5216
Aberdeen Asset Man. 0.02% 1.14% 16.65 -0.54 -13.26% 10.81% 5216
Charles Stanley Group 0.03% 1.00% 29.44 1.94 -10.24% 15.70% 5216
City of London Group 0.00% 1.31% 47.04 2.42 -11.87% 21.07% 5216
Camellia 0.02% 0.89% 19.97 0.12 -10.60% 10.56% 5216
Arbuthnot Banking Group 0.00% 0.57% 20.77 0.59 -5.50% 6.27% 5216
Barclays 0.01% 1.23% 34.70 1.06 -12.00% 23.28% 5216
Royal Bank of SCTL.GP. -0.01% 1.42% 270.58 -8.03 -48.27% 13.38% 5216
HSBC HDG. 0.01% 0.84% 8.74 -0.23 -9.35% 6.47% 5216
Standard Chartered 0.02% 1.10% 9.13 0.18 -7.97% 12.05% 5216
BCB Holdings -0.02% 1.24% 22.43 0.18 -15.13% 12.96% 5216
Surgical Innovations GP. -0.03% 3.27% 36.96 -0.22 -38.02% 30.10% 5216
Consort Medical 0.00% 0.81% 57.66 -2.57 -17.50% 7.72% 5216
Smith & Nephew 0.01% 0.76% 4.91 0.11 -5.85% 4.78% 5216
Bioquell 0.01% 1.04% 12.46 0.77 -8.80% 8.94% 5216
Glaxosmithkline 0.01% 0.74% 5.95 0.18 -5.85% 8.07% 5216
BBA Aviation 0.04% 0.93% 8.92 -0.03 -10.09% 7.67% 5216
Ocean Wilsons Holdings 0.03% 0.75% 17.44 -0.28 -7.91% 6.75% 5216
Fisher(James)& Sons 0.03% 0.99% 113.89 -1.43 -21.76% 20.59% 5216
Sutton Harbour HDG. -0.01% 1.03% 715.57 -16.12 -45.03% 8.21% 5216
Clarkson 0.02% 1.00% 10.69 0.54 -7.59% 9.78% 5216
BG Group 0.02% 0.89% 3.69 -0.10 -6.25% 5.98% 5216
BP 0.01% 0.76% 4.36 -0.05 -5.69% 5.34% 5216
Brit.PTL.WTS.92 -0.01% 0.62% 1097.09 -22.42 -30.10% 1.64% 5216
Cairn Energy 0.03% 1.28% 13.46 0.71 -10.47% 17.37% 5216
Fortune Oil 0.00% 2.48% 29.81 -0.37 -34.24% 30.10% 5216
Northamber 0.00% 1.09% 19.69 0.70 -12.23% 10.47% 5216
CML Microsystems 0.00% 1.07% 41.47 -1.41 -17.73% 9.91% 5216
Spirent Communications 0.00% 1.60% 175.25 -4.53 -47.71% 24.99% 5216
Belgravium Techs. -0.02% 2.18% 21.62 -0.02 -17.61% 22.18% 5216
Laird 0.00% 1.12% 30.02 -0.60 -18.43% 13.93% 5216
Vodafone Group 0.02% 0.97% 3.08 0.04 -6.20% 6.00% 5216
4Imprint Group 0.00% 0.99% 34.27 1.01 -11.90% 12.17% 5216
Cable & Wireless Comms. -0.01% 1.17% 51.72 -2.51 -23.89% 8.94% 5216
BT Group 0.00% 0.95% 6.19 -0.30 -8.88% 5.26% 5216
AEGIS Group 0.02% 1.11% 29.07 -0.08 -18.71% 15.89% 5216
Sea Energy -0.01% 1.97% 74.04 -2.65 -39.95% 20.41% 5216
Domino Printing Sciences 0.01% 0.85% 13.89 0.07 -8.12% 7.31% 5216
Densitron Technologies 0.00% 1.86% 26.18 1.48 -17.61% 22.18% 5216
Dewhurst 0.02% 0.63% 39.41 0.12 -9.24% 8.23% 5216
SSE 0.01% 0.67% 6.39 -0.13 -5.74% 6.59% 5216
IR monthly -0.32% 2.05% 23.76 -3.76 -15.70% 4.71% 239
MI monthly 0.16% 1.79% 1.06 -0.83 -6.26% 3.95% 239
CC monthly -0.08% 26.84% 5.45 0.56 -93.79% 112.06% 239
IP monthly 0.00% 0.38% 4.18 -0.90 -2.09% 1.27% 239
π monthly 0.02% 6.59% 2.40 0.23 -24.30% 26.32% 239
OP daily 0.01% 1.01% 5.31 0.03 -6.19% 9.96% 5216

Utilities

Basic 
Materials

Consumer 
Goods

Consumer 
Services

Financials

Banks

Health Care

Industrials

Oil & Gas

Technology

Telecommu
nications

Table 1: Descriptive statistics of  company stock characteristics and macroeconomic variables

NOTE: Means, Standard deviation, minimum and maximum values are presented in percen-
tage terms. Skewness and kurtosis values are in absolute terms. The selected period of  
analysis is March 1993 until February 2013. Summary statistics are presented for 5 identi-
fied firms in each sector.
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sector returns like financials, oil & gas, telecommunications and utilities in UK. Also, the idea 
that some sectors may not be affected by sentiment due to their maturity stage (Lin et al., 
2009) isn’t confirmed by our results given that sentiment affects significantly and positively 
individual company’s stock returns from the oil & gas, telecommunications and utilities sector. 
In our estimations, when we have a negative sign influence we have no statistical significance 
and so results may be ignored.

In a recent study, Kemboi and Tarus (2012), state that higher investors’ confidence and 
industrial production are related to higher income, maybe because investors’ willingness to 
save and invest is proportional to disposable income increases. However, for UK we see no 
influence of  industrial production over company returns. As such, it seems there is no need 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

3.37 -1.48 1.84 1.01 -3.32 -2.17 -13.03 -5.49 -1.41 -0.32 -1.22 0.05 2.55 0.45 0.77
(3.26) (6.10) (3.32) (2.50) (2.96) (2.93) (6.49) (4.13) (2.88) (2.58) (3.07) (4.10) (5.25) (2.04) (1.95)
1.02 *** 1.14 *** 0.86 *** 0.92 *** 0.93 *** 1.09 *** 2.15 *** 1.48 *** 0.90 *** 0.93 *** 1.24 *** 0.83 *** 1.92 *** 0.63 *** 0.61 ***

(0.14) (0.27) (0.14) (0.11) (0.13) (0.13) (0.28) (0.18) (0.13) (0.11) (0.13) (0.18) (0.23) (0.09) (0.08)
-0.37 -0.28 -0.10 -0.27 1.02 ** 0.30 1.53 0.66 0.30 -0.04 0.18 0.19 -0.54 0.00 -0.07
(0.14) (0.27) (0.14) (0.11) (0.13) (0.13) (0.28) (0.18) (0.13) (0.11) (0.13) (0.18) (0.23) (0.09) (0.08)
-1.68 2.38 -1.05 0.17 -0.79 -0.66 0.89 0.41 -0.35 0.46 -0.48 -0.83 0.15 -0.24 0.22
(0.90) (1.68) (0.92) (0.69) (0.82) (0.81) (1.79) (1.14) (0.80) (0.71) (0.85) (1.13) (1.45) (0.56) (0.54)
-0.15 0.31 -0.06 0.03 -0.02 -0.11 -0.27 -0.19 -0.13 0.00 -0.07 -0.24 -0.04 -0.04 0.05
(0.12) (0.22) (0.12) (0.09) (0.11) (0.11) (0.24) (0.15) (0.10) (0.09) (0.11) (0.15) (0.19) (0.07) (0.07)
0.14 -0.06 0.10 -0.15 -0.34 -0.15 -0.73 -0.28 0.01 0.22 -0.08 0.32 -0.09 -0.12 0.03

(0.24) (0.45) (0.24) (0.18) (0.22) (0.22) (0.48) (0.30) (0.21) (0.19) (0.23) (0.30) (0.39) (0.15) (0.14)
-0.10 -0.03 0.04 0.01 0.08 0.01 -0.11 -0.10 0.01 0.04 0.09 0.06 0.11 -0.08 0.02 **
(0.07) (0.14) (0.08) (0.06) (0.07) (0.07) (0.15) (0.09) (0.07) (0.06) (0.07) (0.09) (0.12) (0.05) (0.04)

Sample Size 223  223  223  223  223  223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Rsqrt 0.22 0.09 0.15 0.26 0.22 0.26 0.24 0.27 0.20 0.24 0.29 0.10 0.26 0.22 0.20

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

0.94 0.37 1.93 -4.82 4.72 -4.35 -0.22 -1.69 2.40 -4.40 0.88 -1.84 1.84 5.04 -1.42
(3.60) (2.22) (2.27) (4.19) (5.75) (3.15) (4.47) (2.13) (3.16) (2.85) (4.13) (2.58) (2.34) (7.86) (1.84)
1.35 *** 0.68 *** 0.56 *** 1.74 *** 1.01 *** 1.47 *** 0.80 *** 1.01 *** 1.51 *** 1.17 *** 0.87 *** 0.79 *** 0.59 *** 1.70 *** 0.27 ***

(0.16) (0.10) (0.10) (0.18) (0.25) (0.14) (0.19) (0.09) (0.14) (0.12) (0.18) (0.11) (0.10) (0.34) (0.08)
-0.30 -0.18 -0.31 0.76 -0.65 0.81 * 0.17 0.39 0.09 0.79 * 0.14 -0.05 -0.07 -0.79 0.18
(0.16) (0.10) (0.10) (0.18) (0.25) (0.14) (0.19) (0.09) (0.14) (0.12) (0.18) (0.11) (0.10) (0.34) (0.08)
0.65 0.17 0.58 0.93 -0.32 -0.49 -0.21 -0.34 -1.93 0.07 -0.39 1.16 -0.57 -0.11 0.40

(0.99) (0.61) (0.63) (1.16) (1.59) (0.87) (1.23) (0.59) (0.87) (0.79) (1.14) (0.71) (0.65) (2.17) (0.51)
0.07 0.00 0.16 * 0.09 0.14 -0.17 0.20 -0.05 -0.04 -0.10 0.01 0.05 0.00 0.09 0.00

(0.13) (0.08) (0.08) (0.15) (0.21) (0.11) (0.16) (0.08) (0.12) (0.10) (0.15) (0.09) (0.09) (0.29) (0.07)
0.34 -0.30 -0.15 -0.05 0.02 -0.23 -0.27 -0.02 -0.05 -0.12 0.34 0.26 -0.01 -0.80 0.20

(0.26) (0.16) (0.17) (0.31) (0.42) (0.23) (0.33) (0.16) (0.23) (0.21) (0.30) (0.19) (0.17) (0.58) (0.14)
0.03 -0.07 -0.07 0.15 0.11 -0.17 0.00 0.02 -0.18 -0.04 0.00 0.02 0.02 -0.13 0.01

(0.08) (0.05) (0.05) (0.10) (0.13) (0.07) (0.10) (0.05) (0.07) (0.06) (0.09) (0.06) (0.05) (0.18) (0.04)
Sample Size 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Rsqrt 0.26 0.23 0.16 0.30 0.08 0.39 0.09 0.36 0.40 0.31 0.11 0.20 0.14 0.13 0.06

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

-2.36 6.88 ** 1.73 2.63 1.80 1.17 -2.02 -0.58 2.62 4.84 -3.98 12.30 *** 0.63 0.92 -5.55
(2.27) (2.84) (2.95) (2.38) (3.03) (2.07) (2.07) (0.82) (3.90) (5.58) (5.65) (4.63) (3.69) (3.55) (4.23)
1.30 *** 1.00 *** 0.87 *** 0.81 *** 0.62 *** 0.51 *** 0.61 *** 0.20 *** 1.02 *** 1.33 *** 1.98 *** 1.24 *** 1.47 *** 0.73 *** 1.71 ***

(0.10) (0.12) (0.13) (0.10) (0.13) (0.09) (0.09) (0.04) (0.17) (0.24) (0.25) (0.20) (0.16) (0.15) (0.18)
0.29 -0.58 -0.07 -0.31 -0.11 -0.13 0.38 0.02 0.22 -0.75 0.16 -2.09 -0.22 0.07 0.52

(0.10) (0.12) (0.13) (0.10) (0.13) (0.09) (0.09) (0.04) (0.17) (0.24) (0.25) (0.20) (0.16) (0.15) (0.18)
-0.24 -2.15 -0.45 0.12 -0.51 0.99 * 0.16 0.21 -1.17 -1.09 1.22 -0.35 -0.49 -1.04 1.18
(0.63) (0.78) (0.81) (0.66) (0.84) (0.57) (0.57) (0.23) (1.08) (1.54) (1.56) (1.28) (1.02) (0.98) (1.17)
-0.12 -0.17 -0.08 0.08 0.09 0.24 *** 0.02 0.02 -0.03 -0.14 0.10 0.23 -0.13 -0.10 -0.01
(0.08) (0.10) (0.11) (0.09) (0.11) (0.08) (0.08) (0.03) (0.14) (0.20) (0.21) (0.17) (0.13) (0.13) (0.15)
-0.23 0.25 0.06 -0.04 -0.19 0.06 0.02 0.00 -0.13 0.49 -0.02 0.34 0.05 0.14 -0.19
(0.17) (0.21) (0.22) (0.18) (0.22) (0.15) (0.15) (0.06) (0.29) (0.41) (0.42) (0.34) (0.27) (0.26) (0.31)
-0.14 -0.05 -0.13 -0.07 -0.08 -0.04 -0.03 0.01 -0.05 0.17 0.04 0.16 -0.21 -0.01 0.19 *
(0.05) (0.06) (0.07) (0.05) (0.07) (0.05) (0.05) (0.02) (0.09) (0.13) (0.13) (0.11) (0.08) (0.08) (0.10)

Sample Size 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Rsqrt 0.49 0.27 0.20 0.24 0.12 0.18 0.19 0.13 0.16 0.14 0.23 0.20 0.32 0.10 0.29

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

-3.30 -0.63 -4.69 4.69 -4.81 -10.84 2.27 4.88 2.54 3.26
(2.50) (2.62) (3.39) (3.70) (2.97) (7.24) (1.82) (6.10) (2.56) (2.69)
0.56 *** 0.92 *** 1.11 *** 1.31 *** 1.22 *** 1.23 *** 0.37 *** 1.62 *** 0.53 *** 1.08 ***

(0.11) (0.11) (0.15) (0.16) (0.13) (0.32) (0.08) (0.27) (0.11) (0.12)
0.44 -0.16 0.38 -0.93 0.57 1.35 -0.32 -1.04 -0.29 -0.45

(0.11) (0.11) (0.15) (0.16) (0.13) (0.32) (0.08) (0.27) (0.11) (0.12)
1.34 * 0.66 1.22 -0.47 1.17 0.93 0.42 0.01 -0.58 -0.04

(0.69) (0.72) (0.94) (1.02) (0.82) (2.00) (0.50) (1.68) (0.71) (0.74)
0.16 * 0.08 0.10 -0.01 0.01 -0.34 0.15 ** 0.04 -0.08 0.10

(0.09) (0.10) (0.12) (0.13) (0.11) (0.26) (0.07) (0.22) (0.09) (0.10)
-0.03 -0.08 0.08 0.08 -0.15 0.55 0.14 0.67 0.05 -0.17
(0.18) (0.19) (0.25) (0.27) (0.22) (0.53) (0.13) (0.45) (0.19) (0.20)
0.06 0.05 0.08 -0.03 -0.02 0.10 -0.05 0.06 0.03 -0.02

(0.06) (0.06) (0.08) (0.08) (0.07) (0.16) (0.04) (0.14) (0.06) (0.06)
Sample Size 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
Rsqrt 0.13 0.24 0.21 0.26 0.30 0.08 0.13 0.16 0.11 0.30

MI

MI

Consumer Services

Health Care

Technology

OP

OP

Consumer GoodsBasic Materials

Financials Banks

CC

CC

IP

IP

IR

IR

π

π

Constant

Constant

CC

Constant

MI

IR

π

CC

IP

OP

Constant

MI

IR

π

IP

OP

Industrials Oil & Gas

UtilitiesTelecommunications

Table 2: UK individual companies stock returns by activity sector regression results

Source: Own regression results. NOTE: Equation (2) is applied for each individual company. 
The estimation method used in this multifactor model has been the OLS with White hete-
roskedastic correction. Standard errors are in parentheses. ***= significant at 1% level; ** 
= significant at 5% level; * = significant at 10% level. α represents the constant term; MI 
the market index; IR the interest rate; π the inflation rate; CC the consumer confidence; IP 
industrial production and OP the oil return. Rsqrt stands for R2.
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to encourage these companies sectors for the promotion of  industrial production as a way to 
develop securities market. We cannot forget that we are analyzing a country which already has 
a well-developed financial market. As stated by Tangjitprom (2012) production index growth 
is consistent with the average growth of  firms’ sales and cash flows, which will then influence 
stock returns. So, we may need to take a short period analysis in order to understand the in-
fluence of  IP over individual company returns, which may be related to business cycles. Our 
hypothesis 3 cannot be confirmed within the context of  individual company returns analysis 
for the UK market.

With respect to oil prices, previous empirical findings indicate that oil returns may have 
asymmetric effects depending on the sector under analysis. Here we have only attained a 
positive significant relationship in the UK for the technology sector and another one for the 
consumer services sector. In the US market oil prices seem to negatively affect consumer 
goods, health care, industrials, oil and gas and the utilities sector, but these results are not 
statistically significant. Curiously, oil price increases seem to decrease the oil & gas individual 
company’s returns in most of  the companies, although not statistically significant, when we 
should expect the opposite in this specific sector. Our initial prediction for oil prices was that 
of  a negative influence over stock returns. An increase in the price of  oil would depress econo-
mic activity, by means of  lower real economic activity (Kuwornu and Owusu-Nantwi, 2011), 
and so a negative sign would be justified. Our results for this positive sign are consistent with 
those obtained by Benakovic and Posedel (2010). While discussing their results the authors 
attribute differences in significance obtained for Croatia and those of  Chen et al. (1986) for 
the US market, who found a negative impact, by stating that US capital market is one of  the 
most developed markets in the world, respond quickly to all publicly disclosed information 
and to the fact they have less available data for Croatia. We have almost 20 years of  monthly 
returns for UK, one of  the most developed markets in the world, and results were very similar 
to those obtained by Benakovic and Posedel (2010). Faff  and Brailsford (1999) found negative 
effects over the oil and gas, paper, packaging and transportation industries. Although not sta-
tistically significant, we have obtained a negative relationship for companies in the consumer 
goods, financials, banks, industrials, oil & gas and utilities sectors, which is consistent with the 
economic reasoning concerning this sectors nature, except that of  oil & gas. To sum up, we 
cannot clearly state for the UK, that oil returns and company stock returns have a significant 
relationship, contrary to Clare and Thomas (1994), Priestley (1996), Kilian and Park (2009) and 
Fedorova and Pankratov (2010).

In table 1 we also present the R2 values with respect to estimations and we see that the-
se are very small for all sectors and companies considered. As such, we may argue for the 
inappropriateness of  the macroeconomic variables under analysis, but provided the above 
literature review, these variables choice may not be the most influencing factor. We may have 
disguised lag or even clockwise effects. Given these possible effects we should also explore 
dynamics and nonlinear effects which might be happening among these variables. We could 
observe, for example, oil prices influencing inflation and interest rates, and only then these will 
influence industrial production and stock returns, or some similar kind of  relationship. These 
effects, together with a separate analysis between the pre and post-worldwide financial crisis, 
would be an interesting avenue for future research. For example, Gregoriou et al. (2009) found 
a negative relationship between interest rate changes and stock returns before the credit crisis 
period, where the relationship reversed to a positive one during the credit crisis.

Having previously argued for the weak influence of  macroeconomic variables over indivi-
dual company stock returns, we went to see if  results change analyzing just the general sector 
index return. In table 3 we test the significance and explanatory power of  all the macroeco-
nomic variables previously described plus the world respective stock index sector return (as 
representative of  the market index) over 10 sector stock index returns in the UK. Equation (2) 
is thus applied having the index i as being the UK respective sector index.
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Again we see that the world respective sector return index is the one which influences 
positively individual UK sector returns.  In fact, for the UK market only this variable seems to 
have a statistically significant impact over sector index returns. Unfortunately, we haven’t got 
many different results as those already obtained for individual companies operating in each of  
these sectors, or we may say they are even worse.

Given the attained statistically insignificant results in UK, even worse in terms of  sectors 
than for individual companies stock returns, we tried to see if  these results are due to a bad 
choice of  macroeconomic variables or if  these depend upon periods or model choice. To do 
this we have applied moving average windows estimation technique for periods of  60 month 
windows for each of  the sector stock indices returns. Figure 1 shows beta estimates for the 
ten sectors considered to build table 3. Coefficients estimates representations through time are 
based on moving windows estimates, where regressions for each index are done considering 
the same explained and explanatory variables for small samples of  60 months each. With this 
we get beta coefficients estimates for each macroeconomic variable considered through time 
given that each month the last 60 monthly observations are used to compute these same coe-
fficients evolution through time. So, we can also observe if  results statistical insignificance is 
always verified through time intervals samples of  60 months or even if  the model specification 
used is the most correct one.

Figure 1 reveals that the macroeconomic variables chosen do have effects over the specific 
sector stock market index return, but these effects change through time and that’s why the 
aggregate effect presented previously turned out to be so highly statistically insignificant in 
general. Thus, we do not have a stable relationship through time because it changes of  sign. 
This means for example that until 2003 the interest rate has negatively influenced the financial 
sector returns but between 2003 and 2004 this effect turned out to be positive, or else that oil 
prices do not seem to have any statistical significant effect over the financial sector for the enti-
re period for the UK market. Therefore, changes of  sign are not linear because for several pe-
riods we have high significance and for others there is simply no significance verified between 

Sector
-0.48 0.01 -1.04 -0.03 0.21 -0.22 -1.20 0.86 -0.36 -1.32
(1.36) (1.38) (1.34) (2.07) (1.19) (1.48) (2.19) (1.99) (1.92) (1.42)
1.02 *** 0.93 *** 0.58 *** 0.83 *** 0.63 *** 0.89 *** 0.87 *** 0.79 *** 0.80 *** 0.22 ***

(0.04) (0.06) (0.06) (0.08) (0.07) (0.06) (0.08) (0.06) (0.07) (0.07)
0.12 0.04 -0.02 -0.21 -0.08 -0.05 0.12 -0.18 -0.12 0.27

(0.19) (0.20) (0.19) (0.30) (0.17) (0.21) (0.31) (0.29) (0.28) (0.20)
0.04 -0.06 0.50 0.28 0.15 0.17 -0.31 -0.05 0.40 0.07

(0.38) (0.38) (0.37) (0.58) (0.33) (0.41) (0.60) (0.55) (0.53) (0.39)
0.02 0.04 0.05 0.03 0.06 0.04 -0.08 0.06 0.03 0.08

(0.05) (0.05) (0.05) (0.08) (0.04) (0.05) (0.08) (0.07) (0.07) (0.05)
-0.16 -0.03 -0.01 0.09 -0.06 -0.09 0.02 -0.08 0.02 -0.14
(0.10) (0.10) (0.10) (0.15) (0.09) (0.11) (0.16) (0.15) (0.14) (0.11)
0.02 0.03 0.05 0.00 0.03 0.01 -0.08 0.02 0.02 0.05

(0.03) (0.03) (0.03) (0.05) (0.03) (0.03) (0.05) (0.05) (0.04) (0.03)
OP

OG Tec Tel U

α

BM CG CS F HC I

SI

IR

π

CC

IP

Table 3: Sector index stock returns by activity sector in the UK

Source: Own regression results. NOTE: Equation (2) is applied for each sector index. The 
estimation method used in this multifactor model has been the OLS with White hete-
roskedastic correction. Standard errors are in parentheses. ***= significant at 1% level; ** 
= significant at 5% level; * = significant at 10% level. α represents the constant term; SI 
the world sector index; IR the interest rate; π the inflation rate; CC the consumer confi-
dence; IP industrial production and OP the oil return. The sectors here analyzed are Basic 
Materials (BM), Consumer Goods (CG), Consumer Services (CS), Financials and Banks 
(F), Healthcare (HC), Industrials (I), Oil and Gas (OG), Technology (Tec), Telecommuni-
cations (Tel) and Utilities (U).
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Figure 1: Moving windows estimates for 60 months’ time intervals regressions: sector stock 

market indices in the UK market

BM – Basic Materials (a)

CG – Consumer Goods (b)

CS – Consumer Services (c)
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IN – Industrials (f)

FN – Financials and Banks (d)

HC – Health Care (e)
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TL – Telecommunications (i)

OG – Oil & Gas (g)

TN – Technology (h)
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UT – Utilities (j)

Source: Own produced results. Notes: These figures present beta coefficients estimates ob-
tained for sector index stock returns in the UK market, by using small moving windows 
regression estimates based on the last 60 months observations. The x axis shows the betas 
evolution through time for the time period analyzed and also into account in each month 
estimate the previous 60 months values. The y axis represents the beta coefficients esti-
mated values which goes from 0 (no sensibility of  the stock index sector return to that 
macroeconomic variable) until 2 (high sensibility of  the stock index sector return to that 
macroeconomic variable – positive or negative).

the variables under analysis. Curiously for all other sectors, besides that of  basic materials, oil 
prices seem to have no effect over sector stock returns, and this result deserves a deeper future 
analysis. In all sectors we observe the highly statistical influence of  the world respective index 
over sector returns, turning even more evident our previous results presented in tables 2 and 3.

Inflation revealed to have a negative influence over basic materials before 2004 and a hi-
ghly irregular behavior for consumer services, health care, industrials, oil & gas, technology, 
telecommunications and utilities for the entire sample period. Consumer confidence shows a 
negative influence over sector stock returns for most of  the sectors before 2005, decreasing 
again between 2008 and 2009, but quickly reverting to positive values in subsequent years. 
Interest rates show similar increasing and decreasing patters for basic materials, consumer 
goods, health care and industrials, but very high beta coefficient estimates when we consider 
the oil & gas sector, consistent with our hypothesis relating oil price changes to inflation and 
interest rates. Finally, and considering industrial production we observe persistent negative 
impacts over basic materials for almost the entire sample period, but considering the rest of  
the sectors, with more up or down moves we see that it in fact impacts positively stock returns. 
As such, stock returns can be used as a hedge against industrial production depending on the 
period under analysis. This type of  conclusions leaves room for a deeper understanding of  
these variables effect over companies and sector index stock returns.

5. Conclusion

We study macroeconomic variables impacts between March 1993 and February 2013 over 
individual companies and sector stock returns in the UK, by using a multifactor APT model 
and study the beta coefficients estimates stability through time using rolling windows. Our 
results can be useful for policy makers, responsible for managing the economy, but also for 
individual company’s managers and portfolio investors.
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Empirical findings seem to indicate that changes in the market index return are a good 

predictor to forecast stock returns not only for individual company but also for sector stock 
returns. Results indicate that higher expected returns are needed for higher inflation rate and 
that sentiment, as measured by consumer confidence, is a relevant variable to be included 
when considering impacts over company stock returns. Overall evidence also indicates that 
when considering individual company and sector stock returns to analyze macroeconomic 
variables impacts over stock returns, these cannot be used as a hedge against industrial pro-
duction, interest rate, inflation and oil prices.

Finally, it is argued that coefficients estimates obtained are not due to a bad choice of  
regressor, but yes to the instability of  beta coefficients estimates throughout time. As such, 
future research should consider these different periods analysis and also the use of  nonlinear 
models able to capture these unstable effects.
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A QUALIDADE NOS SERVIÇOS DESPORTIVOS: 
UM ESTUDO RELATIVO AO SPORT LISBOA E BENFICA 

E À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO FUNDÃO

Sara Morgado Nunes1 & Fernando Paulico2

Resumo

A qualidade é atualmente um imperativo da sociedade, pelo que a sua introdução 
no âmbito do serviço desportivo tende a reforçar-se e a evoluir como contributo para 
aumentar a competitividade das organizações. Os serviços desportivos têm caraterísticas 
específicas que vão determinar, em grande medida, os aspetos relevantes para a qualida-
de desses serviços e a consequente satisfação dos consumidores. Este estudo consistiu 
na aplicação da Servqual (Parasuraman et al, 1988) a um grupo de espetadores (de fu-
tebol e de futsal, respetivamente) do Estádio do Sport Lisboa e Benfica e do pavilhão 
onde atua a Associação Desportiva do Fundão com o objetivo de avaliar a qualidade 
dos serviços prestados por estes clubes desportivos. Concluiu-se que, apesar das dife-
renças inerentes às duas organizações em análise, existe um padrão comum, sendo as 
dimensões mais valorizadas pelos utilizadores a tangibilidade e fiabilidade dos serviços 
prestados. Os resultados obtidos evidenciaram a necessidade de utilizar instrumentos 
mais específicos de forma a captar as particularidades dos serviços desportivos.

Palavras-Chave: Qualidade, Serviço Desportivo e Servqual.

Abstract

Quality is nowadays an imperative society, so its introduction Sport’s Service tends 
to reinforce and evolve as a contribution to improve competitiveness. This study is an 
application of  Servqual (Parasuraman et al, 1988) to a group of  users of  Sport Lisboa 
e Benfica stadium and Associação Desportiva do Fundão pavilion. The aim was to as-
sess the quality of  services provided by these organizations. We found that, despite the 
differences between these two organizations, there is a common pattern: tangibility and 
reliability of  services were the dimensions most valued by users. The results showed the 
need to use more specific tools to capture the particularities of  sports services.

Keywords: Quality, Sport Service and Servqual.

1. Introdução

As organizações podem ter bons recursos materiais e imateriais, todavia, se não tiverem 
clientes que adquiram os seus produtos ou serviços, não sobrevivem. É fundamental que a 
gestão da organização esteja centrada no cliente de modo a ir ao encontro das suas necessida-
des e anseios, para assim garantir o seu sucesso (Pires e Santos, 1996). Sendo indiscutível que 
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a qualidade é um conceito que se aplica aos serviços, as empresas prestadoras dos mesmos 
devem adotar uma “cultura da qualidade” nas suas estruturas para que o impacto e o sucesso 
da organização sejam notórios.

Embora não exista uma definição consensual de Qualidade, Chelladurai & Chang (2000) 
sublinham que este aspeto deve sempre focar quer os traços do produto/serviço, quer as ex-
petativas/necessidades dos clientes, ou ambos. Na mesma linha, Grönroos (2000) é da opinião 
que a qualidade dos serviços corresponde ao grau de eficácia com que o serviço vai ao encon-
tro das expetativas do cliente. Neste contexto, a qualidade de um serviço deverá ser entendida 
como o grau de satisfação das necessidades do consumidor, isto é, a qualidade do serviço será 
sempre aquela que é percecionada pelo cliente e depende, prioritariamente, das expetativas 
criadas sobre o mesmo (Correia et al, 2001). Segundo Grönroos, (2000) essas expetativas são, 
basicamente, determinadas: a) pela experiência anterior em determinado serviço; b) pelas ne-
cessidades pessoais do cliente; c) pela comunicação entre a organização e o cliente.

O setor dos serviços possui várias diferenças, em comparação com o setor dos produtos, 
as quais, segundo Costa et al (2004) assentam essencialmente nos seguintes aspectos: a) os 
serviços são intangíveis; b) os serviços não são portáveis; c) os serviços são instantâneos; d) 
os serviços não têm um dono; e) a qualidade do desempenho pode variar consideravelmente, 
dependendo da pessoa que fornece o serviço. Apesar das suas caraterísticas específicas, segun-
do vários autores, os serviços desportivos podem considerar-se de forma similar aos restantes 
serviços (Mullin et al, 1999; Correia et al, 2001). Tal como qualquer outro serviço, também 
os serviços desportivos possuem caraterísticas como a intangibilidade, a heterogeneidade, a 
simultaneidade e a perecibilidade; sendo, neste caso, elementos fundamentais as instalações 
desportivas, as pessoas de contato, os clientes e o serviço propriamente dito. Neste sentido, 
segundo Sá & Sá (2002), excetuando os equipamentos que servem de suporte físico à prática 
desportiva, podemos afirmar que o desporto é basicamente um serviço, o que significa que 
a introdução do fator qualidade na gestão dos serviços desportivos deve ser assumida como 
fulcral.

A gestão da qualidade num serviço desportivo deve ser entendida como um importante 
elemento diferenciador da prestação do serviço e deve, naturalmente, avaliar de forma contí-
nua o grau de satisfação dos clientes em relação a esse mesmo serviço. Note-se que o conceito 
de “qualidade” assume diferentes significados perante diferentes consumidores e eventual-
mente perante o mesmo consumidor em diferentes momentos. Nesta óptica, a qualidade não 
deve ser unicamente encarada sob a perspetiva de “zero defeitos”, mas sim como a diferença 
entre as expetativas criadas pelo consumidor quando toma conhecimento do produto e a sa-
tisfação final que ele próprio avalia (Parasuraman et al, 1985). Neste sentido, a qualidade dos 
serviços desportivos deve ser a que é percecionada pelos clientes. Importa que as organizações 
desportivas encarem as expetativas e a satisfação das necessidades dos clientes como fatores 
determinantes da gestão. O aumento da qualidade dos serviços desportivos traduz-se numa 
vantagem competitiva numa sociedade em que a exigência é cada vez maior e onde a organi-
zação terá que ser capaz de satisfazer os seus clientes (Correia et al, 2001).

A vertente de entretenimento dos eventos desportivos destaca-se cada vez mais. Assumem 
crucial importância o conjunto das actividades de entretenimento - antes, durante e depois das 
competições - desenvolvidas com o intuito de atrair mais espetadores aos eventos e de pro-
mover o evento desportivo. Ao desenhar-se a produção de serviços num ambiente altamente 
concorrencial, as organizações de desporto necessitam produzir serviços de qualidade, tendo 
em conta que os clientes são pessoas cada vez mais informadas e exigentes, que procuram, 
tanto a prática desportiva como a presença em eventos desportivos. Nesta situação, a gestão da 
qualidade é complexa já que, na prática, são necessárias soluções de compromisso que deixem 
as pessoas satisfeitas e levem ao desenvolvimento da própria organização (Correia et al, 2001; 
Sá & Sá, 2002).

As organizações desportivas estão hoje preocupadas em melhorar as condições do servi-
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ço oferecido de forma a proporcionar uma experiência positiva aos frequentadores dos seus 
eventos. De facto, os profissionais ligados à gestão de um clube têm pouco controlo sobre os 
jogos propriamente ditos, mas têm total controlo sobre as condições e a qualidade dos ser-
viços. Todos os processos que envolvem os funcionários de uma entidade desportiva, desde 
a venda de bilhetes nas bilheteiras, passando pelo atendimento ao público e pela venda de 
alimentação e bebidas, são considerados como essenciais ao produto desportivo; portanto, 
não podem ser negligenciados ou tidos como óbvios (Mullin et al, 1999). Cada vez mais, os 
consumidores avaliam não apenas a qualidade do serviço, mas também, o ambiente em que foi 
prestado, além dos benefícios agregados ao serviço.

Numa tentativa de avaliar a qualidade do serviço desportivo percecionada pelos utilizado-
res do Estádio do Sport Lisboa e Benfica e do Pavilhão da Associação Desportiva do Fundão, 
desenvolveu-se um estudo que se baseou na aplicação da escala Servqual a estes utilizadores. 
Por serem de natureza tão distinta em tantos aspetos, escolhemos estas duas entidades. Veja-
mos:

�  O Sport Lisboa e Benfica (SLB) tem mais de cem anos e está sedeado em Lisboa. 
É um dos clubes mais representativos do desporto português e constitui-se como 
umas das marcas portuguesas mais conhecidas além fronteiras. O seu ecletismo, 
historial e imensa base de adeptos faz do Benfica um dos clubes mais prestigiados 
a nível mundial. As estimativas em relação ao número de adeptos apontam para 
cerca de 14 milhões espalhados por todo o mundo, sendo o Benfica o clube com 
mais sócios activos (cerca de 200 mil sócios). O Estádio do Sport Lisboa e Benfica 
(designação oficial do estádio), conhecido entre os adeptos do clube como “Cate-
dral” ou Estádio da Luz, foi concebido de acordo com os princípios e técnicas mais 
inovadoras para a edificação de estádios modernos e segundo as exigentes normas 
de segurança e recomendações da FIFA e da UEFA. Inaugurado a 25 de Outubro 
de 2003, foi o palco da final do Euro 2004. É uma obra que contempla inúmeras 
vertentes: o espectáculo futebolístico, a animação, o lazer e o comércio. Para além 
de ser um centro ou um ponto de encontro de muitas atividades (espetáculo fute-
bolístico, comércio, lazer e entretenimento) pretende ser um espaço de emoções, 
onde se partilham as vitórias futebolísticas do clube com familiares e amigos.

�  A Associação Desportiva do Fundão (ADF) é um modesto clube português, 
do distrito de Castelo Branco. Tem a sua sede no Fundão, uma pequena cidade da 
zona centro do país. Estima-se que a ADF tenha 500 sócios activos. Com a funda-
ção da Associação Desportiva, em 1955, uma nova era surgiu na vida associativa 
fundanense. Servir o Fundão e o seu concelho foi o ideal que inspirou os seus 
fundadores. Entusiasmo, trabalho coletivo, amor ao clube e ao Fundão estiveram 
na base dos êxitos alcançados ao longo dos anos. Na última década, a modalidade 
mais representativa tem sido o Futsal. Desde a época de 2005/2006 a equipa de 
seniores milita nos campeonatos nacionais, estando na I Divisão desde há cinco 
épocas. A ADF disputa os seus jogos, em casa, no Pavilhão Municipal do Fundão. 
Este pavilhão desportivo, inaugurado há uma quinzena de anos, possui um bar que 
funciona nos dias de jogos. O recinto desportivo está dotado de uma capacidade 
próxima dos 500 lugares e é propriedade do município do Fundão. No domínio da 
cultura e recreio, a ADF também tem desempenhado um importante papel ao nível 
local. 

O objetivo do presente estudo assentou não só em analisar quais os fatores mais valori-
zados pelos clientes no contexto dos serviços desportivos, como também em avaliar até que 
ponto um instrumento concebido para medir genericamente a qualidade dos serviços, se ade-
qua ao contexto desportivo.



148

2. Instrumentos, Método e Amostra

Instrumento para avaliar Qualidade a Qualidade dos Serviços

Além de um questionário destinado à recolha de informação sociodemográfica, os espeta-
dores preencheram a Servqual (Parasuraman et al, 1988). Não sendo especificamente destina-
do ao contexto desportivo, este instrumento permite avaliar a qualidade dos serviços em geral. 
Segundo o modelo de Parasuraman et al (1988), a qualidade de serviço resulta da diferença 
entre as expetativas do cliente relativamente a esse serviço e perceção em relação ao mesmo, 
proporcionando-lhes um determinado nível de satisfação. A Servqual é portanto uma escala 
destinada a avaliar a qualidade do serviço e baseia-se em três pressupostos: a) a qualidade do 
serviço é mais difícil de avaliar do que a qualidade dos bens; b) a qualidade do serviço resulta 
da comparação do desempenho do serviço atual com o nível expetativas do serviço; c) as 
perceções da qualidade do serviço envolvem o processo do serviço prestado como também o 
resultado. Assim, a Servqual é constituída por duas secções: a primeira avalia as expetativas e a 
segunda avalia as perceções. Cada um destes grupos contém as mesmas 22 questões formula-
das ora de forma a medir as expetativas, ora de forma a medir as perceções.

Os 22 itens que formam cada uma das duas secções da Servqual encontram-se agrupa-
dos em 5 dimensões: Tangibilidade (4 itens), Fiabilidade (5 itens), Capacidade de Resposta (4 
itens), Segurança (4 itens) e Empatia (5 itens). Os itens são pontuados considerando que quan-
to mais elevada é a pontuação, mais favorável será a opinião relativa à qualidade do serviço, 
sendo para tal necessário inverter os itens formulados em sentido negativo. Todos os itens são 
medidos numa escala de Likert de 7 pontos.

A dimensão Tangibilidade avalia a aparência das instalações, equipamentos físicos, pessoais 
bem como a eficácia da comunicação; os itens relativos à Fiabilidade pretendem medir a ca-
pacidade que a estrutura possui de fornecer com prontidão e precisão os serviços prometidos 
de forma fiável e cuidadosa; a dimensão Capacidade de Resposta avalia a disposição, interesse 
e vontade de ajudar os clientes e fornecer atendimento rápido; os itens relativos à Segurança 
relacionam-se com o profissionalismo, cortesia e credibilidade dos funcionários evidenciados 
através dos seus conhecimentos, habilidades e atenção que inspiram credibilidade aos utiliza-
dores, conferindo segurança; a dimensão Empatia diz respeito à atenção personalizada que a 
estrutura faculta aos seus clientes e que deve assentar na acessibilidade (facilidade de ligar com 
a entidade), comunicação (ação da empresa para manter informados os clientes, ao mesmo 
tempo que os ausculta) e compreensão (ações para conhecer os clientes e as suas necessida-
des).

Método e Amostra

A amostra em estudo era constituída por 272 indivíduos, sendo 171 utilizadores do Está-
dio do Sport Lisboa e Benfica (SLB) e 101 da Associação Desportiva do Fundão (ADF). Os 
dados foram recolhidos entre 1 e 31 de Agosto de 2010 nas cidades de Castelo Branco, Fun-
dão e Lisboa em Casas do Benfica, na ADF e outros espaços públicos. A opção de inquirir os 
indivíduos dentro dos recintos desportivos ou à entrada ou saída dos recintos desportivos foi 
considerada inadequada, já que desta forma as respostas poderiam resultar enviesadas devido 
às emoções próprias desses momentos. Além disso, considerámos que, nesse contexto, de um 
inquérito com tantas questões resultaria incómodo para os inquiridos. 

A Tabela 1 contém a distribuição percentual relativa às variáveis sociodemográficas mais 
relevantes na amostra em estudo. A maior parte dos inquiridos é do sexo masculino (80,5%), 
com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos (30,5%) e entre os 30 e os 39 anos 
(29,8%). Uma parte significativa dos indivíduos possui o Ensino Secundário (37,9%) ou Bási-
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co (35,7%). A maior parte dos inquiridos reside em cidades (65,4%), sendo o distrito de resi-
dência mais frequente o de Castelo Branco (60,7%). 51,8% dos inquiridos tem filhos, embora 
em apenas 12,1% dos casos estes costumem acompanhá-los. A maior parte dos indivíduos não 
é sócio (70,6%) e afirma deslocar-se muito pontualmente (33,8%) ou semestralmente (21%) 
para assistir aos jogos mais importantes das competições nacionais (61,4%).

 
Tabela 1. Informação sociodemográfica relativa à amostra em estudo.

3. Resultados Obtidos

A análise estatística dos dados obtidos realizou-se com a versão 18.0 do software SPSS.

Estrutura Factorial e Consistência Interna

O estudo realizado permitiu confirmar que a Servqual é um instrumento válido para ava-
liar a qualidade dos serviços no contexto desportivo.

A análise das estruturas latentes da Servqual baseou-se nas técnicas de Análise Fatorial, que 
permitiram confirmar a estrutura fatorial deste instrumento nas suas dimensões Tangibilidade, 
Fiabilidade, Capacidade de Resposta, Segurança e Empatia.

Numa primeira fase, submeteram-se a uma Análise Fatorial o conjunto de itens destina-
dos a avaliar Expetativas e Perceções separadamente. Obteve-se um valor de 0,850 para o 
KMO para os itens relativos às Expetativas e de 0,856 para o conjunto de itens que avaliam 
Perceções; para ambos os casos obtiveram-se valores de p<0,001 associados ao Teste de 
Bartlett, indicando que o modelo de Análise Fatorial se adequa à amostra em estudo. Para a 
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extração dos eixos recorreu-se à Análise de Componentes Principais e para a determinação 
do número de eixos a reter, utilizou-se o scree plot de Cattell. Os cinco eixos retidos ex-
plicam 69,4% da variância total para os itens relativos às Expetativas e 68,5% para os itens 
relativos às Perceções.

Após rotação Varimax, observou-se que, no que diz respeito às Expetativas, o padrão 
identificado está em satisfatória consonância com os fundamentos teóricos da Servqual. Em 
particular, observa-se que os itens relativos à dimensão Tangibilidade apresentam saturações 
elevadas no Fator 3, os itens pertencentes à dimensão Fiabilidade surgem associados ao Fator 
1, a dimensão Capacidade de Resposta associa-se ao Fator 5, os itens relativos à dimensão 
Segurança apresentam saturações mais elevadas no Fator 4 e os da dimensão Empatia surgem 
associados ao Fator 2. Por outro lado, no que diz respeito às Perceções, itens da mesma dimen-
são tendem a repartir os seus fatores de carga por várias dimensões, excetuando os itens per-
tencentes à dimensão Empatia, que apresentam saturações elevadas no Fator 2. Os resultados 
obtidos levam-nos a considerar que, para os dados em estudo, o modelo subjacente à Servqual 
se adequa mais a avaliar Expetativas do que propriamente Perceções.

Numa fase seguinte calcularam-se as diferenças entre Expetativas e Perceções, submeten-
do-se as variáveis obtidas a um procedimento semelhante. Para o KMO obteve-se agora um 
valor de 0,783 e os cinco eixos retidos explicam agora 61,1% da variabilidade total, valores 
mais baixos que os obtidos anteriormente. Ainda assim, o padrão encontrado para a matriz 
fatorial após rotação Varimax confirma de forma exata as cinco dimensões do modelo.

Como medida de consistência interna utilizou-se o alpha de Cronbach (Tabela 2), obten-
do-se níveis satisfatórios.

Tabela 2. Alpha de Cronbach para o Servqual e respetivas subescalas para as Expetativas, 
Perceções e respetivas Diferenças.

Escala Alpha de Cronbach
 N (itens) Expetativas Perceções Diferenças

SERVQUAL 22 0,869 0,893 0,835
Tangibilidade 4 0,897 0,838 0,787
Fiabilidade 5 0,875 0,894 0,818
Capacidade de Resposta 4 0,613 0,576 0,603
Segurança 4 0,817 0,724 0,632
Empatia 5 0,866 0,821 0,838

No que diz respeito às Expetativas, os valores obtidos oscilam entre 0,613 (Capacidade de 
Resposta) e 0,897 (Tangibilidade), enquanto para as Perceções e para as Diferenças, os valores 
encontrados tendem a ser ligeiramente mais baixos. Por este motivo optou-se por analisar 
separadamente as pontuações obtidas para as Expetativas e para as Perceções.

Pontuações obtidas nas diferentes dimensões da Servqual

Numa apreciação dos resultados obtidos, iniciou-se com o cálculo das pontuações obtidas 
para cada uma das dimensões, tanto para a seção que avalia Expetativas, como para a seção 
relativa às Perceções. De forma a tornar os resultados comparáveis, as pontuações foram 
ponderadas pelo número de itens que integra cada dimensão, assumindo por isso como valor 
mínimo 1 e valor máximo 7.

Na Tabela 3 encontra-se a estatística descritiva básica para cada uma das dimensões da 
Servqual, tanto no que diz respeito às Expetativas como no que diz respeito às Perceções. 
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Tabela 3. Pontuações ponderadas obtidas para as dimensões da Servqual relativas às Expeta-

tivas e Perceções para o SLB e para a ADF.

Observa-se que, tanto para o SLB como para a ADF, a dimensão mais valorizada em ter-
nos de Expetativas é a Fiabilidade, enquanto em termos de Perceções é a dimensão Tangibi-
lidade que regista pontuações médias mais elevadas. Estes resultados indicam que, embora as 
instituições em estudo possuam caraterísticas tão distintas, para ambos os casos os utilizadores 
esperam uma elevada capacidade da parte da instituição em fornecer os serviços prometidos 
com prontidão e precisão. Por outro lado, tanto para o SLB como para a ADF, os utilizadores 
reconhecem a qualidade das condições físicas e materiais dos equipamentos. Curiosamente, é 
na dimensão Empatia que as pontuações médias assumem valores mais baixos tanto no que 
diz respeito às Expetativas como para as Perceções para o SLB e a ADF, indiciando ser o as-
pecto menos valorizado pelos utilizadores. Note-se ainda o elevado valor para o desvio padrão 
relativo ao nível de Empatia Esperada, traduzindo heterogeneidade em termos de respostas 
dadas pelos utilizadores, tanto para o SLB como para a ADF.

Verifica-se que as pontuações médias obtidas para as Expetativas são sempre superio-
res às obtidas para as Perceções associadas à respetiva dimensão. Em particular, regista-se a 
existência de diferenças estatisticamente significativas entre a qualidade do serviço esperado 
e percebido (p<0,001) para todas as dimensões, com exceção da Tangibilidade associada ao 
SLB, traduzindo uma qualidade efetiva do serviço abaixo do esperado.

Ao pesquisar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre as pontuações 
obtidas nas dimensões em análise em função do sexo dos inquiridos, destaca-se o seguinte:

�  Os indivíduos do sexo masculino utilizadores do estádio do SLB tendem a pontuar 
mais alto que as mulheres nas dimensões Tangibilidade - Expetativas (p=0,047), 
Tangibilidade - Perceções (p=0,008) e Fiabilidade – Perceções (p=0,020), enquanto 
as mulheres atribuem pontuações mais elevadas à dimensão Empatia – Expetativas 
(p=0,015);
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�  No grupo de utilizadores da ADF, apenas se encontram diferenças estatisticamente 
significativas para a dimensão Fiabilidade – Expetativas (p=0,006), sendo os ho-
mens que atribuem pontuações mais elevadas a esta dimensão.

Observando as pontuações atribuídas em função da idade dos inquiridos, encontraram-se 
diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito:

�  À perceção relativa à dimensão Segurança dos utilizadores do estádio do SLB 
(p=0,020), sendo os indivíduos pertencentes à faixa etária [30-40 anos[ que valo-
rizam mais esta dimensão e os indivíduos com mais de 60 anos que lhe atribuem 
menos importância, o que talvez se relacione com o fato de os primeiros estarem 
potencialmente preocupados com a segurança de filhos menores;

�  À perceção relativa à dimensão Capacidade de Resposta para os utilizadores da 
ADF (p=0,046), sendo os indivíduos com menos de 20 anos que tendem a valori-
zar mais esta dimensão enquanto os inquiridos entre os 40 e os 50 anos são os que 
lhe atribuem menos importância.

Relativamente às pontuações atribuídas pelos inquiridos em função das habilitações li-
terárias, encontram-se diferenças estatisticamente significativas no grupo de utilizadores do 
estádio do SLB para todas as dimensões (para todos os casos se obtém p<0,035) com exceção 
das Expetativas relativas à Capacidade de Resposta e Empatia e também Capacidade de Res-
posta Percebida. Para os utilizadores da ADF apenas se encontram diferenças nas Expetativas 
relativas à Tangibilidade (p=0,008), Fiabilidade (p=0,028) e Segurança (p=0,007). Verifica-se 
para todas as dimensões uma tendência para obter pontuações mais elevadas à medida que o 
nível de habilitações literárias sobe.

O facto de os indivíduos terem ou não filhos parece não ser um fator determinante para 
as pontuações obtidas nas diferentes dimensões para os utilizadores do estádio do SLB. Já no 
caso da ADF, obtêm-se diferenças estatisticamente significativas para as Perceções ao nível da 
Fiabilidade (p=0,038) e Segurança (p=0,033), sendo, para ambos os casos, os indivíduos que 
não têm filhos que tendem a atribuir pontuações mais elevadas a estas dimensões, significando 
portanto que estão mais satisfeitos. Curiosamente, ao averiguar a existência de diferenças es-
tatisticamente significativas entre as pontuações atribuídas pelos inquiridos que habitualmente 
se fazem acompanhar dos filhos, conclui-se que os utilizadores do estádio do SLB pontuam 
mais alto no que diz respeito à Perceção ao nível da Tangibilidade (p=0,004), Fiabilidade 
(p=0,003), Capacidade de Resposta (p=0,003) e Segurança (p=0,002), não sendo tais diferen-
ças identificadas para a ADF. Talvez precisamente por possuírem uma perceção mais positiva 
relativamente a estas dimensões, estes indivíduos se façam acompanhar dos filhos.

Verificou-se ainda que, de um modo geral, os sócios tendem a atribuir pontuações mais 
elevadas para todas as dimensões quer no que diz respeito às Expetativas como no que con-
cerne às Perceções, tanto no caso do SLB como da ADF. 

 

4. Considerações Finais

O desporto é um setor em crescimento onde é preciso apostar na qualidade, perceber as 
mudanças e implementar estratégias de longo prazo. O marketing de serviços e o marketing 
desportivo têm um fulcral papel a desempenhar.

Com este estudo pretendemos avaliar a perceção dos utilizadores do estádio do SLB e do 
pavilhão da ADF relativamente à qualidade dos serviços prestados. A aplicação da Servqual 
(Parasuraman et al, 1988) evidenciou que, embora se trate de dois espaços desportivos com cara-
terísticas bastante distintas, existe um padrão comum relativamente aos aspetos mais valorizados 
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pelos utilizadores. Por outro lado, tal fato leva-nos a considerar que a Servqual é uma ferramenta 
demasiado genérica (como tem sido constatado através de inúmeros estudos), não fornecendo a 
obtenção de informação específica sobre o serviço prestado em espaços desportivos.

Para as cinco dimensões em análise (Tangibilidade, Fiabilidade, Capacidade de Resposta, 
Segurança e Empatia) obtêm-se expetativas superiores às perceções, o que indica qualidade do 
serviço abaixo do esperado. A análise dos resultados obtidos permitiu concluir que, enquanto 
utilizadores de serviços desportivos, os homens tendem a valorizar aspetos como a Tangibi-
lidade e a Fiabilidade, enquanto as mulheres valorizam a Empatia. Registou-se também uma 
tendência para a obtenção de pontuações mais elevadas à medida que aumentam as habilita-
ções literárias, tanto no que concerne às Expetativas como às Perceções propriamente ditas. 
Por outro lado, quem se faz acompanhar dos filhos aos recintos desportivos demonstrou 
possuir uma perceção mais positiva relativamente à Tangibilidade, Fiabilidade, Capacidade de 
Resposta e Segurança, o que acaba por justificar o facto de se fazer acompanhar dos mesmos.

Portanto, torna-se assim necessário não só desenvolver uma maior preocupação com a me-
lhoria da qualidade dos serviços desportivos de forma a dar uma resposta mais eficaz às necessi-
dades dos seus utilizadores como também a implementar a avaliação da qualidade de tais serviços 
de forma regular e sistemática. Esta investigação vem também reforçar a ideia da necessidade de 
criar instrumentos mais específicos destinados à avaliação dos serviços desportivos.
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