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The aim if this paper is to understand the at-

titudes of “creative minds and commercial spir-

its” in remote maritime regions within the chal-

lenge of the European Marine Strategy. The 

main hypothesis to be exploited, focusing on 

the growing search of new maritime resources, 

is that innovation can be seen as a rent seeking 

phenomena not only through time – as is com-

monly understood in a Schumpeterian perspec-

tive - but also throughout space, where the allo-

cation or appropriation of property rights play a 

crucial role. We look into the attitudes of key 

marine stakeholders in Horta related to changes 

in marine property rights implicit in the Euro-

pean Marine Strategy. We conclude that inno-

vation and development in remote areas is 

strongly related to the influence that innovative 

entrepreneurs have on the redefinition of prop-

erty rights and related allocation of rents from 

natural resources. 

 

Keywords: Marine Strategy, Innovation, Rents, 

Natural Resources, Property Rights 

JEL Codes: Q57; Q58; Q220; K11; 

 

O objetivo do artigo é perceber as atitudes 

criativas e empreendedoras em regiões maríti-

mas ultraperiféricas perante o desafio da Estra-

tégia Marítima Europeia. A hipótese principal a 

ser testada é que, olhando para a procura cres-

cente de recursos marinhos, a inovação pode ser 

vista como um fenómeno de procura de rendas 

não só ao longo do tempo, como é usualmente 

considerada numa perspetiva Schumpeteriana, 

mas também ao longo do espaço, onde a afeta-

ção ou apropriação de direitos de propriedade 

tem um efeito importante. Olhamos para as 

atitudes dos principais interessados pelos recur-

sos marinhos na Horta face às mudanças de 

direitos de propriedade do mar implícitos na 

Estratégia Marítima Europeia. Concluímos que 

a inovação e o desenvolvimento em regiões 

ultraperiféricas estão fortemente relacionados 

com a influência que os empreendedores inova-

dores têm na redefinição dos direitos de pro-

priedade e respetivas rendas dos recursos natu-

rais. 

Palavras Chave: Estratégia Marítima, Inova-

ção, Rendas, Recursos Naturais, Direitos de 

Propriedade 

Códigos JEL: Q57; Q58; Q220; K11; 
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1. INTRODUCTION 

Most of the innovation and development 

literature emphases the relevance of agglomer-

ation economies in big cities that continue to 

be the major engine for knowledge spillovers, 

technological innovation and economic 

growth, despite the wishful dream of the death 

of spatial attrition associated with the dramatic 

decreases in the costs of transportation and 

communication (de Groot et al, 2007). This 

justifies the major interest in explaining the 

nature of agglomeration externalities on 

knowledge spillovers, on technological innova-

tion and, finally, on economic growth. The 

theoretical bases of these hypothetical causal 

connections comes from the endogenization of 

technological innovation of the growth theory 

developed by Solow (1956), coming from the 

seminal papers by Romer (1986) and Lucas 

(1988), and further explored with the work of 

Krugman (1991, 1995) that established the 

theoretical connection between spatial agglom-

eration economies and economic growth (de 

Groot et al, 2001); focusing on the knowledge 

flows between people, organizations appear 

more easily within the geographical proximity 

(McCann and Simonen, 2005) but can also be 

identified looking both at geographical and 

technological proximities (Oerlemand et al., 

2001; LeSage et. al, 2007). 

The major point behind that explanation is 

that, from the two geographical attributes of 

regional development highlighted by Krugman 

(1991) - accessibility and scale - scale or pro-

duction capacities, very much associated with 

agglomeration externalities (Krugman, 1995), 

seems to be more important for innovation and 

growth than accessibility or consumptive ca-

pabilities, denouncing therefore the enduring 

common sense of regional development poli-

cies that assumes that regional development is 

closely associated with the access to goods and 

services (Lopes, 1979) and, more recently, 

access to knowledge and technology (Barca, 

2009). 

There is no doubt that the World is spiky 

and increasingly spiky (Florida, 2005). The 

question is that if this is for the good reasons 

and with the best effects? What is, in the end, 

the viable solution to prevent the technological 

and development gap between core and pe-

riphery? Rodríguez-Pose and Ceh (2001) sug-

gest that R&D investment in lagging regions 

may be the solution but probably there are new 

assumptions to introduce in the accepted cau-

salities between knowledge creation, innova-

tion and development. On the one hand, the 

importance of natural, technological, human 

and cultural capabilities and constraints 

(Capello, 2002) in the process of innovation in 

remote areas and, therefore, the possibility of 

remove some of these barriers; on the other 

hand, the role of the spatial allocation of the 

rents of natural resources on the spatial pat-

terns of development (Dentinho, 2012). 

The aim of this paper is to know whether 

the pattern of interactions between human and 

the environment - namely in which concerns 

the location of environmental knowledge and 

the spatial allocation of the rents of natural 

resources - is important for the process of in-

novation and development in more remote 

regions. The main idea to be discussed is that, 

focusing the continuous search of new mari-

time resources, innovation can be seen as a 

rent seeking phenomena not only through time 

– as it is commonly understood in a creative 

destruction process (Shumpeter, 1934) - but 

also throughout space, where the allocation or 

appropriation of property rights plays a crucial 

role. 

To achieve that we, first, review the litera-

ture on knowledge, innovation and regional 

development and propose two interconnected 

assumptions to the accepted causalities: on the 

one hand, the importance of natural, technolog-

ical, human and cultural capabilities and con-

straints in the process of innovation in remote 

areas, on the other hand the role of the spatial 

allocation of the rents of natural resources and 

on the spatial patterns of development. We 

analyze the context of the marine area of Faial 

Island, in the Azores, and look into the values 

and the attitudes of the main stakeholders fo-

cusing on the creative and commercial spirits 

of recent marine activities (whale watching, 

aquaculture, traditional sailing, selective fish-

ing, recollection of specimens for zoos  

at world scale, environmental education, 

[Oceanoscópio http://www.oceanoscopio.com] 

biotechnology, computing applications on 

fisheries assessment, http://www.linkb2b.pt/em 

presas/fishmetrics-512106100.php). Finally we 

discuss the progress of these innovative activi-

ties in the local milieu of submerged competi-

tive complementarities (or unrevealed agglom-

eration economies) between environment, 

technology, institutions and economy; their 

impact on regional competitiveness; and on 
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their unsuspected potential contribution for the 

Marine Strategy. We conclude by suggesting 

that there is a need, on the one hand, to look 

into the spatial, technological and also envi-

ronmental agglomeration externalities, and, on 

the other hand, to address the issue of the spa-

tial allocation of rents generated by those ex-

ternalities. 

In point 2 we conceptualize the assumption 

that the allocation and appropriation of proper-

ty rights play an important role on the spatial 

pattern of innovation and development particu-

larly in remote areas where natural resources 

play a crucial role. In point 3 we synthesize the 

European Marine Strategy and describe the 

context of the maritime city of Horta, where 

we would like to perceive the interactions be-

tween knowledge, innovation, creative atti-

tudes and property rights. In point 4 we look 

into the effects of changes in property rights 

implicit in the European Marine Strategy in the 

attitudes of key marine stakeholders. We con-

clude in point 5 by discussing the possibilities 

of innovation and place-rooted creativity (Flor-

ida, 2003) in remote small regions. 

2. PROPERTY RIGHTS, RENTS, IN-

NOVATION AND DEVELOPMENT IN 

REMOTE REGIONS 

In the long term the payment of most pro-

duction factors such as labor, capital and entre-

preneurship must be made according to their 

marginal productivity to the places where those 

factors are based. Nevertheless, this is not al-

ways the case for rents of natural resources, 

where spatial allocation is influenced by the 

spatial distribution of property rights and not 

necessarily by the territorial distribution of the 

natural resource. And if the spatial distribution 

of property rights is different from the distribu-

tion of territorial resources it is quite likely the 

existence of two types of permanent unilateral 

transferences: i) on the one hand, from the 

places where resources are used to the loca-

tions where their owners are established, fol-

lowing the old Von Thünen (1826) divide be-

tween farmers – located in the country side - 

and landlords – that reside in the city; ii) on the 

other hand, from the owners, usually central 

places, to those that control property and col-

lect the rents in the periphery. The point is that 

the exploited user of the territory is not neces-

sarily located in the same place as the fiscal of 

the property rights; and neither of those must 

coincide with the rent owner of the property 

rights, public or private. 

Using the two geographical attributes pro-

posed by Paul Krugman (1991): scale and ac-

cessibility, it is possible to define, not just two, 

but four types of development settings: devel-

oped, underdeveloped, dependent and exploit-

ed (Dentinho, 1995). Developed regions are 

the ones that have accessibility and scale 

where the virtuous circle of development work 

as expected, with increasing productivity sus-

taining growing consumption and investment, 

allowing innovation and snowballing produc-

tivity (Figure 1, NE). Underdeveloped places 

are those that suffer from vicious circles of 

poverty (Furtado, 1976), often because they 

lack scale and accessibility as can be testified 

in many poor regions where reduced produc-

tivity limits consumption, impedes investment, 

discourages innovation and keeps income at 

subsistence levels (Figure 1, SW). Neverthe-

less, there are two other types of regions. Ex-

ploited regions have scale but lack access be-

cause part of the income generated is drawn 

outside; in this case the virtuous circle of de-

velopment runs outside the region that receives 

investment but not the related income (Figure 

1, NW). Finally, dependent regions receive 

systematically unilateral transferences from 

outside which strengthen the access without 

reinforcing scale, innovation and investment, 

at least in terms of tradable goods and services 

(Figure 1, SE). 
Will the innovation process be different in 

each one of the situations presented in Figure 1? 
Taking into account that innovation is mainly 
related to the production process it seems that 
both underdeveloped regions and dependent 
regions would have less aptitude to experience 
effective innovations than exploited or devel-
oped regions; furthermore, innovations in ex-
ploited regions would tend to favor central 
agents based in developed areas. Nevertheless, 
entrepreneurial capacity is a characteristic of 
mankind and not of places by themselves. And 
some “windows of opportunity” can appear in 
relatively less developed regions because there 
is trust and creative interactions (Camagni, 
1991, Storper, 1992,1993) that can promote 
flexible specialization (Geenhuizen e van der 
Knaap, 1994), suitable productive tissues to 
attract foreign investment (Amin, 1993), good 
places for ethnic entrepreneurs (Baycan Levent 
et al., 2008), or because there is some natural 
protection associated with remoteness 
(Nijkamp, 2009). 
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Figure 1: Typology of Regional Development 

 
Still, natural protection and remoteness is a 

relative concept since modifications in acces-

sibility – technological, economic and institu-

tional - can alter remoteness and change the 

natural protection that allowed some degree of 

technological innovation and development in 

those remote places where men and environ-

ment interact with each other to get the rents 

from natural resources augmented by far away 

markets. In the process of accessibility chang-

es, the establishment and enforcement of prop-

erty rights over natural resources can be crucial 

for the creation or destruction of “windows of 

opportunity” for innovation and development 

in remote places. 

Regarding property rights of natural re-

sources, namely property rights over remote 

marine resources, it seems important to pick-

up and expand the systematization proposed by 

Schlager & Ostrom (1992) and Ostrom & 

Schlager (1996). Their message is that, on the 

one hand, within the idea “common property 

resources”, very much used regarding marine 

resources, there are an all set of different situa-

tions including: a) property owned by a gov-

ernment; b) property owned by no one; and c) 

property owned and defended by a community 

of resource users. On the other hand, the au-

thors claim that, those property rights – both 

private and common (Ostrom and Hess, 2007) 

can be allocated to different degrees of owner-

ship from entrants, users, claimants, proprietor 

and owners. Owners, private and common, 

have the incentive to long term investment in 

the resources but do not guarantee the sustain-

ability of the resource for higher discount rates. 

Proprietors have similar incentives but they are 

against multiple or alternative uses of the re-

sources. Claimants tend to invest in govern-

ment intervention to secure their revenues 

since they do not have the capacity to exclude 

complementary or alternative uses of the re-

sources. Users do not control the rules so they 

tend to overinvest in withdrawals. Data collec-

tors have the incentive to invest in government 

intervention for alternatives uses of the re-

sources. And, entrants try to secure their rights 

to visitation and passage. The inclusion of data 

collector seems to be very important when 

resources are new unknown because they can 

challenge the property rights of users, claim-

ants and proprietors; and if there are no estab-

Access 

S
cale  

Developed Region Exploited Region 

Underdeveloped Region Dependent Region 

 

Low Productivi 

 

Low Income 

Low Consump-

tion 

Low Savings 

Low Investment 

Low Capital 

High Productivity 

Low Income 

Low Consump-

tion 

Low Savings 

High Investment 

High Capital 

Low Productivi-

ty 

 

High Income 

High Consumption 

Low Savings 

Low Investment 

   Low 

Capital 

High Productivity 

High Income 

High Consumption 

High Savings 

High Investment 

High Capital 

High Imports 

High  

Transferences 

High Transferences 
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lished owners they can even claim ownership. 

In the present paper we expand the analyti-

cal grid on property rights to include data col-

lectors (Table 1) and use it to look into the 

regulation of natural resources in Faial trying 

to understand the way it interconnects with 

innovation and development. Schlager & 

Ostrom (1992) applied their scheme to Main 

Lobster fisheries, (Yandle, 2003, 2007) used 

the same scheme to perform the analysis of 

marine resources in New Zealand. We pretend 

to look at a simple and yet European and 

Global Case such as the European Marine 

Strategy looking into the attitudes of creative 

and commercials spirits in the periphery and its 

interconnection with property rights. 
 

 

 

 

 

 

Table 1: Bundles of Rights Associated with Positions; adapted from (Ostrom & Schlager, 1996) 

 Owner Proprietor Claimant User 
Data 

Collector 
Entrant 

 

Individuals 

who possess 

collective - 

choice rights to 

participate in 

management 

and exclusion 

and can lease 

or sell them 

Individuals 

who possess 

collective - 

choice rights to 

participate in 

management 

and exclusion. 

Individuals 

who possess 

the same rights 

as authorized 

users plus the 

collective-

choice man-

agement. 

Individuals 

holding 

operational 

rights of access 

and withdrawal 

that can 

transfer or sell 

those rights 

Individuals 

holding rights 

of access to 

produce 

knowledge that 

influence 

management, 

exclusion and 

alienation 

Individuals 

holding 

operational 

rights of access 

Access: The right to enter a 

defined physical property. 
X X X X X X 

Data collection: The 

right to obtain information of a 

resource 
X X X X X  

Withdrawal: The right 

to obtain the "products" of a 

resource 
X X X X   

Management- The right 

to regulate use and improve 

resources 
X X X    

Exclusion: The right to 

say who has rights and how to 

transfer them. 
X X     

Alienation: The right to 

sell or lease either or both of the 

above collective choice rights 
X      

 

 

 

3. KNOWLEDGE, INNOVATIONS 

AND PROPERTY RIGHTS FOR THE 

MARINE STAKEHOLDERS OF 

HORTA 

3.1 The European Marine Strategy 

The European Marine Strategy (COM, 

2007) seeks the sustainable use of the seas and 

the conservation of marine ecosystems. Ac-

cording to the European Commission (COM, 

2010) this is done by promoting the integration 

of governance structures; building the 

knowledge base and enabling the implementa-

tion of integrated policies. In practice it is con-

substantiated in ten work plans: i) Elimination 

of maritime barriers; ii) Promotion of a strate-

gy for European research (COM, 2010a; COM, 

2010c); iii) Coordination of national maritime 

policies; iv) Creation of a European network 

for Maritime Surveillance Systems focused on  

 

 

the sharing of data related to fisheries, traffic, 

security and vessel reports (COM, 2009b); v) 

Implementation of maritime spatial plans and 

integrated management of coastal areas, to 

provide jobs, economic benefits, legal certain-

ty, equal opportunities for all maritime sectors 

and environmental sustainability (COM, 

2010b); vi) Development of policies to reduce 

the effects of climate change in coastal areas 

(COM, 2009a), looking into vulnerability, 

responsibility, national practices and expendi-

tures; vii) Reduction of CO2 emissions by the 

vessels; viii) Elimination of illegal fisheries; 

ix) Creation of a European network of mari-

time clusters; and x) Addressing issues related 

to labor legislation in fisheries and maritime 

transportation (COM, 2007). Most of these 

actions are derived into European Directives 

that once transferred to the national sets of 

rules that, if and when enforceable, represent 

clear changes in marine property rights. The 
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issue in this paper is whether and how those 

changes contribute to the process of innovation 

and development in the maritime city of Horta. 

3.2 Knowledge, regulation, innovation 

and creativity in Horta 

Horta, with 10000 inhabitants, is a small 

maritime city in the island of Faial that has 

15000 persons. Faial is one of the nine islands 

of the Azores Archipelago, with 240000 resi-

dents. The economic base of the Azores is just 

25.1% of the final demand and mainly consti-

tuted by dairy and beef exports (32.5%), uni-

lateral transfers (28.1%), other exports – main-

ly from transport, financial services and other 

agricultural products (24.4%) - tourism 

(10.4%), and fishery (4.6%). Looking at Table 

2 for columns “Faial”, it is clear that fisheries 

(5,3% as opposed to 4,6%) and tourism (14,5% 

compared with 10,4%), mostly associated with 

marine activities, play a larger role in the eco-

nomic base of Faial and nearby islands of Pico 

and São Jorge than in the rest of the archipela-

go. 

As pointed by (Santos et al. 2005a, 2009a) 

Marine research in the Azores is a recent phe-

nomenon and almost inexistent until the end of 

the XIX century when Prince Albert of Mona-

co visited the islands in a series of research 

expeditions. Resident researchers began their 

work in the late seventies of the XX century 

and observed the collapse of the stocks of lim-

pets that showed the importance of applied 

marine research to support the management of 

the sea. In the late nineties it was possible to 

propose, based on scientific grounds, a few 

marine protected areas and, following that, a 

network of Natura 2000 sites, indicating the 

capacity of “Data Collectors” (Table 1) to pro-

duce knowledge that influence management 

and exclusion. Interestingly that same capacity 

is used subsequently to design policies on 

seamounts and hydrothermal fields in the Mid 

Atlantic Ridge outside the territorial waters of 

Portugal (Santos et al. 2009b, Ribeiro 2010). 

And because Horta, is also the place of Re-

gional Parliament apart from headquarters of 

the Fisheries Department of the Regional Gov-

ernment and domicile of the Fisheries Depart-

ment of the Azores University (Santos et al. 

1995b), the process that goes from marine 

research to marine law is relatively straight-

forward (Calado et al. 2011), facilitating up the 

development of new property rights and new 

users, claimants, proprietors and owners of the 

marine resources. And with the whole sorts of 

economic activities are being developed, help-

ing to define rules, generating rents, stimulat-

ing innovation and promoting development: 

whale watching, aquaculture in open sea and 

recollection of specimens for zoos at world 

scale.  

 

Table 2. Structure of the Economic Base of the Islands (Haddad et al. 2012) 

 
       * Government expenditures financed by external transfers  

 

Whale watching began a few years after the 

ban on whaling in the Azores in 1984/87 (San-

tos et al 1995a). Entrepreneurs were able to 

influence and, with direct connection with the 

authorities, endorse rules that controlled the 

access for whale watching companies. For 

instance, there are potential complementarities 

between whale sailing and whale watching that  

are not properly explored because the regula 

tion assumes that whale watching must be 

  

done preferably from small motor boats 

(Dentinho e Machado, 2007), also deter- 

ring large boats to access the business. Whale 

watching entrepreneurs were also wise to in-

volve former whalers showing the interesting 

capacity to reinvent the use of the marine re-

sources (Graça 2004, Oliveira et al. 2007a, b). 

Aquaculture in open seas is another inter-

esting initiative, just in the beginning, to pro-

duce barnacles, a crustacean much appreciated 

Santa Maria São Miguel Terceira Graciosa São Jorge Pico Faial Flores Corvo Total

Exports Agro Portugal 13.8% 31.4% 33.7% 51.1% 41.5% 33.9% 30.8% 29.6% 21.8% 32.0%

Exports Agro Other 0.2% 0.4% 0.5% 1.6% 0.4% 0.3% 1.1% 0.3% 0.1% 0.5%

Exports Fishery Portugal 1.8% 2.5% 1.8% 1.7% 3.9% 12.6% 3.4% 1.0% 3.1% 3.0%

Exports Fishery Other 1.0% 1.3% 0.9% 0.6% 2.3% 7.5% 1.9% 0.4% 1.2% 1.6%

Exports Other Portugal 44.6% 22.5% 9.6% 5.5% 12.8% 5.4% 17.1% 18.9% 4.9% 18.6%

Exports Other Other 14.5% 6.6% 3.6% 2.2% 2.5% 2.3% 5.7% 6.5% 2.6% 5.8%

Tourism Portugal 2.8% 3.9% 4.6% 4.7% 3.3% 5.2% 7.4% 6.0% 1.5% 4.4%

Tourism Other 2.8% 7.0% 3.9% 2.3% 3.2% 6.5% 7.1% 6.9% 1.0% 6.0%

Government (dependent)* 18.5% 24.3% 41.4% 30.4% 30.2% 26.0% 25.6% 30.4% 64.0% 28.1%

Economic Base 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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throughout the archipelago and part of the 

traditional cuisine in the Azores. There have 

been close contacts with Regional Directorate 

of the Environment on the permit applications 

and the feasibility studies indicate that, with 

more durable structures the profitability of the 

project is promising (Lopez 2010). 

The recollection of specimens for zoos at 

world scale is another interesting example of a 

good combination between knowledge, inno-

vation, creative attitudes and definition of 

property rights. The Flying Sharks, established 

in 2006 and owned by a marine researcher, 

catching fish to order, using the services of 

fishermen and divers, and with equipment 

suitable for maintaining the animals captured. 

Since its establishment, has exported animals 

to aquariums of Valencia (Spain), Georgia and 

Virginia (USA), Dubai (United Arab Emir-

ates), Stralsund (Germany), Tokyo (Japan), 

Lisbon and Porto. 

  

Figure 2: Revenues from Whaling and Whale Watching in Pico Faial Region 

 

 

4. STAKEHOLDERS ATTITUDES 

In this point we use a Q Method approach 

(Stephenson, 1953; Gil and Guimarães, 2011) 

to look into the effects of changes in property 

rights implicit in the European Marine Strate-

gy, and related statements, in the attitudes of 

key marine stakeholders in Horta. A first set of 

85 statements were taken from various sources 

(Annex 1a); many of them are from documents 

on the European Marine Strategy, others are 

from the Roundtable discussion during: “Ex-

ploring the wealth of coastal fisheries: Listen-

ing to community voices” 21 -24 October 2011 

Angra do Heroísmo & Ponta Delgada; finally 

more specific statements are from some inno-

vative people in Faial. A second step involved 

the selection and synthesis of 36 of the 85 

statements with the criteria of avoiding redun-

dancies and including different marine issues: - 

fisheries; - whale watching; - aquaculture; - 

pollution; - biodiversity; - research; - marine 

policy; EEZ expansion; …In a third phase a  

 

grupo of marine stakeholders – fishermen, 

sailors, local and regional politicians, maritime 

touristic operators, innovative entrepreneurs 

and marine researchers were asked to rank the 

selected phrases on bell shape form (Annex 2). 

Finally we perform discriminant analysis for 

significant Eigen Values with Varimax Rota-

tion using the Kaiser Method, taking the stake-

holders as variables and the phrases as obser-

vations. The seven significant components 

explain 76% of the total variation; result in a 

synthesis of the 21 stakeholder attitudes into 

seven profiles that we will try to associate with 

the Property Rights Situations proposed in 

Table 2: owners, proprietors, claimants, users, 

data collectors and entrants. 

Looking at the results in Table 3 the first 

idea that comes up is that the first components 

do not explain much of the total variance indi-

cating some lack of consensual positions on 

the selected phrases.  

Table 4 presents the Correlation of the 

twenty-one Individual Attitudes with the Seven 
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composed attitudes. 

The association of each one of these com-

posed attitudes with the classification proposed 

in Table 2 (owners, proprietors, claimants, 

users, data collectors and entrants) can be at-

tempt in this stage of the analysis and then rea-  
 

Table 3: Total Variance Explained by Discriminant Analysis of the Statements Rankings  

Comp 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared Load-

ings 

Total % of Var Cum. % Total % of Var Cum % Total % of Var Cum % 

1 6,26 29,80 29,80 6,26 29,80 29,80 3,02 14,39 14,39 

2 2,56 12,18 41,98 2,56 12,18 41,98 2,64 12,59 26,98 

3 2,20 10,46 52,44 2,20 10,46 52,44 2,63 12,52 39,50 

4 1,52 7,26 59,70 1,52 7,26 59,70 2,43 11,56 51,06 

5 1,29 6,17 65,86 1,29 6,17 65,86 2,05 9,76 60,82 

6 1,15 5,47 71,34 1,15 5,47 71,34 2,01 9,59 70,41 

7 1,01 4,79 76,13 1,01 4,79 76,13 1,20 5,71 76,13 

8 0,90 4,29 80,42 
      

9 0,74 3,54 83,96 
      

10 0,58 2,76 86,72 
      

11 0,48 2,28 89,00 
      

12 0,46 2,21 91,21 
      

13 0,42 2,02 93,23 
      

14 0,36 1,71 94,94 
      

15 0,35 1,65 96,58 
      

16 0,25 1,21 97,79 
      

17 0,16 0,77 98,56 
      

18 0,11 0,53 99,09 
      

19 0,10 0,48 99,57 
      

20 0,08 0,40 99,97 
      

21 0,01 0,03 100,00 
      

 

Table 4: Correlation of the Individual Attitudes with the Composed Attitudes  

  
Components 

Occupation Sector 1 2 3 4 5 6 7 

Entrepreneur Fisheries ,930 ,088 -,044 -,049 ,091 ,004 ,002 

Entrepreneur Fisheries ,866 ,251 ,021 ,026 ,041 ,106 ,083 

Employee Journalism ,566 ,446 ,156 -,194 ,328 ,305 ,006 

Researcher Fisheries ,548 ,122 ,238 ,211 ,407 -,177 -,034 

Employee Journalism ,475 -,272 ,324 ,281 -,098 ,244 ,252 

Researcher Fisheries ,414 ,152 ,129 -,030 ,445 ,325 -,112 

Entrepreneur Tourism ,397 ,808 ,020 -,010 -,050 ,138 ,028 

Consultant Environment ,032 ,727 ,333 -,029 ,344 -,118 -,004 

Consultant Shipping ,168 ,715 ,356 ,139 ,103 ,249 ,058 

Employee Administration ,024 ,419 ,192 ,026 ,098 ,421 -,622 

Researcher Marine ,255 ,014 ,811 -,008 ,015 -,092 -,255 

Researcher Marine ,050 ,226 ,728 -,196 ,033 ,342 ,013 

Employee Journalism -,091 ,311 ,681 ,130 ,284 ,073 ,234 

Researcher Marine -,054 ,283 ,627 ,379 ,039 ,337 -,024 

Politician Assembly ,008 ,032 -,003 ,959 ,122 ,042 -,038 

Politician Assembly ,031 -,020 ,049 ,957 ,109 ,075 -,037 

Politician Assembly ,101 ,177 ,161 ,076 ,809 ,172 -,073 

Researcher Social ,110 -,007 -,087 ,274 ,743 ,153 ,352 

Politician Local ,279 ,052 ,251 -,103 ,226 ,737 ,031 

Politician Local -,054 ,116 ,041 ,315 ,119 ,710 ,075 

Employee Marine ,133 ,344 ,039 -,134 ,189 ,298 ,682 
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ssessed by the analysis (in Figures 3 to 9) of 

the implicit rankings of each one of these com-

ponents. Component 1 is strongly linked to 

fishermen that are in fact “Users” of the marine 

resources since they are “Individuals holding 

operational rights of access, withdrawal marine 

resources and can transfer or sell those rights”. 

Component 2, that gather the attitudes of tour-

istic and shipping operators, can be more relat-

ed to “Entrants” as they are “Individuals hold-

ing operational rights of access the sea”. Fol-

lowing the same exercise Component 3, where 

the Principal Component Exercise located 

most marine researchers, is necessarily con-

nected with “Data Collectors” or those “Indi-

viduals holding rights of access to produce 

knowledge that influence management, exclu-

sion and alienation”. Politicians are linked with 

Components 4, 5 and 6 and we will see wheth-

er to allocate them to “Owners”, “Proprietors” 

or “Claimants”. Finally, Component 7 can be 

an interesting outlier to highlight some reveal-

ing propriety rights still missing from the 

Property Rights Positions of Table 2. 

We can now look at the ranking contained 

in each derived component (Figures 3 to 9) 

using the Property Rights nomenclature and 

comment the results. 
  

 

Figure 3: Component 1 – Users – Fishermen 

Agree Less Relatively indifferent Agree More 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

    12     

    11     

   31 27 3    

   25 15 5    

  30 28 32 17 1   

 34 33 24 26 6 8 16  

 14 13 23 21 7 18 2  

35 36 22 19 4 9 10 29 20 

 

Interestingly the phrase that obtained most 

agreement for the “Users” perspective is clear-

ly related with withdrawal property rights “The 

management system has limitations and the 

total tradable catch quota system is a big threat 

to the fishing communities especially the small 

ones of the Azores” (Statement 20); and the 

same happens with Statement 16 that refers to 

the control of withdrawal property rights 
“Pressure on the Azores EEZ is growing espe-

cially by boats from Spain, France and Main-

land Portugal”. All this associated with the 

benign statements concerned with sustainabil-

ity “With an ecosystem approach to manage-

ment of human activities, priority should be 

given to maintaining good environmental sta-

tus of the marine environment in Europe” 

(Statement 2) and with education (Statement 

29) “The inclusion of themes of sea and fisher-

ies on formal education would value fishing 

communities on each island”. The attitude of 

the “Users” becomes much more clear when 

we notice the reaction against newcomers, 

reacting negatively to conflicts management 

(Statement 34) “The value of the sea is associ-

ated with having a good adjustment between 

conflicting uses of marine resources”, innova- 

 

 

tion in the use of marine resources (Statement 

35) “Innovation is the result of the availability 

of a resource. The whale watching resulted 

began rooted in a whaling culture” and to ma-

jor changes on the regulated resources (State-

ment 36) “The expansion of the EEZ to 350 

miles is fundamental to the sustainable devel-

opment of communities Azorean”. Statement 

14 “Beautiful things is when we go in mid-

summer, in a motor boat, full of fish” is avoid-

ed by most of the perspective which is quite 

revealing because being a clear emotional 

statement, the general disagreement on it indi-

cates the reasonability of the other rankings. 

Perspective or component 2 is connected 

with – Entrants – Tourist and Shipping Opera-

tors (Figure 4). Comparing with the “Users” 

perspective it is clear that most of its extreme 

statements move to indifference except for 

(Statement 34), related to conflict management 

that “Entrants” favor greatly which is under-

standable since they are new and developing 

activities somehow conflicting with fisheries. 

Interestingly “Entrants” make an alliance the 

“Data Collectors” to influence regulation 

(Statement 33) “Marine Strategy should pro-

vide for innovative activities that promote the 
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sustainable use of marine resources”, want to 

impose regulation on fisheries (Statement 10) 

“Fisheries and other human activities affecting 

the populations of fish and seafood trade 

should not catch more than the maximum  

sustainable catch”; and plan to get new propri-

ety rights requesting that (Statement 4) “The 

Marine Strategy should be consistent with the 

Convention on Biological Diversity to protect 

marine biodiversity and creating marine
  

 
Figure 4: Component 2 – Entrants – Tourist and Shipping Operators 
Agree Less Relatively indifferent Agree More 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

    7     

    15     

   9 16 1    

   12 18 2    

  21 36 22 5 24   

 31 26 13 20 29 19 33  

 27 8 3 35 30 23 34  

17 14 32 11 6 28 25 10 4 
 

 

protected areas”. “Entrants” reinforce their 

disagreement with fishermen “Users” and oth-

er innovative stakeholders on statements latters 

agree (Statement 17) “When a fisherman sees a 

foreign boat fishing illegally and denounces it,  

it is too far away to do something”, (Statement 

27) “Vessels large and sophisticated cause 

great havoc on marine resources”, (Statement 

31) “Export of specimens to zoos and ocean 

parks increase the value of biodiversity and 

favors innovation and development”. 

 

Figure 5: Component 3 – Data Collector – Marine Researchers 
Agree Less Relatively indifferent Agree More 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

    24     

    2     

   25 19 20    

   12 29 6    

  16 30 17 8 21   

 15 5 13 26 4 23 31  

 14 11 9 35 34 33 32  

18 7 36 22 1 28 27 3 10 
 

 

Component 3, linked with researchers of 

“Data Collectors” is represented in Figure 5. 

The major difference from the “Entrants” is 

that “Data Collectors” consider that (Statement 

31) ) “Export of specimens to zoos and ocean 

parks increase the value of biodiversity  and 

favors innovation and development” but they 

strongly agree with “Entrants” with strong 

regulation on fisheries (Statement 10) “Fisher-

ies and other human activities affecting the 

populations of fish and seafood trade should 

not catch more than the maximum sustainable 

catch”. What “Data Collectors” add to the for-

mer perspectives is a more global view on 

marine resources and in the respective regula-

tion (Statement 3) “Coastal waters, the seabed 

and subsoil are an integral part of the marine 

environment and should be covered by the 

European Marine Strategy” including the cul-

tural heritage (Statement 32) “All whaling 

heritage deserves to be restored and pre-

served”. On the other hand “Data Collectors” 

strongly disagree with the dependence of hu-

man activity on marine resources (Statement 7) 

“Human activity at sea and in coastal areas is 

essential to economic stability”, the capacity to 

influence the government on particular issues 

(Statement 15) “If we were strong together 

with our government we would not be discuss-

ing the 200 miles but a lower area of 100 

miles” indicating some experience on that in-

fluence. Finally, “Data Collectors”, confirming 

their experience in dealing with regulators, 

also deny that “The power of money, the elec-

toral power and influence of large companies 

reduce the prospects of small fisheries leading 

Europe to defend roach fishing instead of sus-

tainable fisheries”. 
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Figure 6: Component 4 – Claimants - Politicians for Innovation 
Agree Less Relatively indifferent Agree More 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

    25     

    9     

   14 4 33    

   13 2 8    

  3 32 24 35 36   

 18 5 27 23 12 15 31  

 7 19 26 21 34 30 29  

22 6 20 17 10 28 1 11 16 

 

 

Component 4, linked with Politicians for 

Innovation, or “Claimants” of new property 

rights, is represented in Figure 6. They defend 

the strong control of maritime property rights 

(Statement 16), and the innovative activities 

such as “Export of specimens to zoos and 

ocean parks increase the value of biodiversity 

and favors innovation and development” 

(Statement 31) or “The extensive and semi 

extensive aquaculture can help reduce the pres-

sure on the marine environment and generate 

significant economic benefits” (Statement 11). 

Interestingly they are strongly against that 

“The stock management should be made on 

each island and not at regional level so that the 

fisherman of one island should not fish in the 

sea of another island” (Statement 22 ). 

 

 

Component 5, associated with Politicians 

for the European Strategy, and can be identi-

fied with “Owners” of property rights since 

they are less worried about the control of the 

EEZ and more in tune with the European Ma-

rine Strategy (Figure 7). They allocate all the 

property rights to European Control (Statement 

3) “Coastal waters, the seabed and subsoil are 

an integral part of the marine environment and 

should be covered by the European Marine 

Strategy” and, as Politicians for Innovation, 

they are also strongly against that “The stock 

management should be made on each island 

and not at regional level so that the fisherman 

of one island should not fish in the sea of an-

other island” (Statement 22). 

Figure 7: Component 5 – Owners - Politicians for the European Strategy 
Agree Less Relatively indifferent Agree More 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

    24     

    2     

   8 36 27    

   23 32 14    

  13 28 31 6 25   

 21 17 4 12 10 9 18  

 26 29 5 34 35 1 11  

22 20 15 16 19 7 33 30 3 

 

 

The last group of politicians, Component 6, 

is associated with Politicians worried with 

managing the conflicts between the various 

users; actually they can be identified with 

“Proprietors”. Innovation is the result of the 

availability of a resource. The whale watching 

resulted began rooted in a whaling culture and 

they recognize that there are market failures 

that is necessary to correct (Statements 21,26) 

and, the other politicians they are against the 

allocation of marine property rights per island 

(Statement 22). 

Component 7 is an interesting one. On the  

 

one hand it cannot be allocated to any of the 

property rights groups define a priori in Table 

2. It defends consistency “The Marine Strategy 

should be consistent with the Convention on 

Biological Diversity to protect marine biodi-

versity and creating marine protected areas” 

(Statement 4), truth “Europe seems to advocate 

regional differences on paper but not in prac-

tice” (Statemen 19), fairness “Vessels large 

and sophisticated cause great havoc on marine 

resources” (Statement 27) and ethics “It is 

important to establish ethical principles for 

negotiation between interests” (Statement 25).  
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Figure 8: Component 6 – Proprietors - Politicians for Conflict Management 
Agree Less Relatively indifferent Agree More 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
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   8 19 11    

  6 13 17 16 27   

 28 23 1 33 18 5 26  

 32 29 25 20 36 7 21  

22 30 15 31 2 10 34 4 35 

 

 

Figure 9: Component 7 - Ethic Attitude 
Agree Less Relatively indifferent Agree More 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
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9 1 31 8 17 33 28 25 4 

 

 

5. CONCLUSION 

Using the analytical framework based on 

the typology of property rights proposed by 

(Schlager and Ostrom, 1992) and the Q Meth-

odology initiated by (Stephenson, 1953) we 

were able to interpret the attitudes Horta stake-

holders on the property rights changes implicit 

in the European Marine Strategy. We conclude 

that there are windows of opportunity 

(Nijkamp, 2009) for innovation and develop-

ment in remote areas if innovative entrepre-

neurs “Entrants”, associated with “Data Col- 

lectors” and politicians for innovation “Claim- 

 

 

ants” can change the institutional status quo. 

Along the institutional and technological inno-

vation processes, old “Users”, “Proprietors” 

and “Owners” are challenged to redefine prop-

erty rights over natural resources, pressured by 

the uses allowed by new technologies. All 

these changes on the allocation of rents can 

influence the path out of regional underdevel-

opment; either to regional development, ex-

ploitation or dependency (see Figure 1). Crea-

tivity should be not only related to technologi-

cal or cultural issues but mainly to institutional 

adaptations. 
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ANNEX : Q Sort on Marine Strategy. 
 

 

 

1) The Q Sort Method aims to structure the discourse of development agents in a community on a 

specific topic. 

 

2) From documents and interviews we identified 36 phrases  

 
 Phrases  

1 Marine protected areas are an important step towards fulfilling its commitments on Sustainable Development and 

the Convention on Biological Diversity. 

2 With an ecosystem approach to management of human activities, priority should be given to maintaining good 

environmental status of the marine environment in Europe 

3 Coastal waters, the seabed and subsoil are an integral part of the marine environment and should be covered by the 

European Marine Strategy. 

4 The Marine Strategy should be consistent with the Convention on Biological Diversity to protect marine biodiversi-

ty and creating marine protected areas 

5 There is a flaw in top governance that ignores the knowledge of fishing communities at local level 

6 The activities that depend on the sea as fishing and tourism suffer the degradation of ecosystems caused by compe-

tition over resources. 

7 Human activity at sea and in coastal areas is essential to economic stability 

8 Increasing levels of maritime traffic have big impacts on the marine environment 

9 The waste from land and boats generate increasing problems. 

10 Fisheries and other human activities affecting the populations of fish and seafood trade should not catch more than 

the maximum sustainable catch. 

11 The extensive and semi extensive aquaculture can help reduce the pressure on the marine environment and generate 

significant economic benefits 

12 You need more and better communication so that the fish of good quality can be purchased 

13 The costs of fishing tourism are rampant especially those associated with insurance and safety equipment 

14 Beautiful things is when we go in midsummer, in a motor boat, full of fish 

15 If we were strong together with our government we would not be discussing the 200 miles but a lower area of 100 

miles 

16 Pressure on the Azores EEZ is growing especially by boats from Spain, France and Mainland Portugal 

17 When a fisherman sees a foreign boat fishing illegally and denounces it, it is too far away to do something. 

18 The power of money, the electoral power and influence of large companies reduce the prospects of small fisheries 

leading Europe to defend roach fishing instead of sustainable fisheries. 

19 Europe seems to advocate regional differences on paper but not in practice 

20 The management system has limitations and the total tradable catch quota system is a big threat to the fishing 

communities especially the small ones of the Azores. 

21 The fish parallels markets are relevant and may increase with the crisis 

22 The stock management should be made on each island and not at regional level so that the fisherman of one  island 

should not fish in the sea of  another island. 

23 Monitoring is typically associated with environmental indicators but it is also important to define economic and 

social indicators and the relationship of cause and effect between them 

24 It is essential to strengthen communication between local  management and management at the European level  

25 It is important to establish ethical principles for negotiation between interests 

26 There is a flaw in the evaluation of the impact of recreational fishing 

27 Vessels large and sophisticated cause great havoc on marine resources 

28 Without boats, quotas and property rights artisanal fishing will die together with their communities 

29 The inclusion of themes of sea and fisheries on formal education would value fishing communities on each island. 

30 Training should be tailored to the needs of every fisherman 

31 Export of specimens to zoos and ocean parks increase the value of  biodiversity  and favors innovation and devel-

opment 

32 All whaling heritage deserves to be restored and preserved 

33 Marine Strategy should provide for innovative activities that promote the sustainable use of marine resources 

34 The value of the sea is associated with having a good adjustment between conflicting uses of marine resources 

35 Innovation is the result of the availability of a resource. The whale watching resulted began rooted in a whaling 

culture  

36 The expansion of the EEZ to 350 miles is fundamental to the sustainable development of communities Azorean 
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3) Using the numbers of the  phrases, rank them from the right to the left in the pyramid below  

 
Agree Less Relatively indifferent Agree More 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

4) Identification 

 
Gender Age Residence Education Occupation Sector Aim 

Masculine  -30  Faial  Other  Entrepreneur  Fisheries  Socio Economic  

Feminine  30-45  Azores  Lic  Public Service  Tourism  Socio Environ-

mental 

 

  45-  Other  PhD  Employee  Other  Economic Envi-

ronmental 
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This paper examines the economic and  

sociocultural impacts perceived by participants 

and residents of the hosting of the European 

Youth Capital 2012 (EYC 2012) by Braga, 

Portugal. During the EYC 2012, a survey was 

applied to 512 individuals, complemented by 

the implementation of a focus group. Several 

statistical procedures, including principal com-

ponents analysis, were carried out in order to 

identify the impacts of the event. From the re-

sults obtained, we could conclude that the host-

ing of the EYC did not attract a large amount of 

visitors to the city. The younger respondents, 

predominant in the sample, tended to keep a 

more positive assessment of the impacts of the 

EYC 2012, as well as women when compared 

to men.  

Keywords: European Youth Capital; Braga 

2012; mega-events; perceptions; participants; 

residents 

JEL Codes: O1, O2 

O presente artigo analisa os impactes eco-

nómicos e socioculturais percebidos pelos par-

ticipantes e residentes em Braga da realização 

da Braga Capital Europeia da Juventude 2012 

(EYC 2012). Durante a EYC 2012, um inquéri-

to foi aplicado a 512 indivíduos, complementa-

do pela realização de um grupo focal. Vários 

procedimentos estatísticos, incluindo a análise 

de componentes principais, foram realizados 

com o objetivo de identificar os impactes per-

cebidos do evento. A partir dos resultados obti-

dos, podemos concluir que a realização da EYC 

2012 não atraiu uma significativa quantidade de 

visitantes à cidade de Braga. Os inquiridos mais 

jovens, predominantes na amostra, revelaram 

uma avaliação mais positiva dos impactes da 

EYC 2012, bem como as mulheres, quando 

comparadas com os homens. 

Palavras-chave: Capital Europeia da Juventu-

de; Braga 2012; megaeventos; perceções; parti-

cipantes: residentes 

Códigos JEL: O1, O2 
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1. INTRODUCTION 

Every year since 2009, a European city 

hosts a European Youth Capital (EYC) event. 

In 2012, Braga, Portugal, received the fourth 

edition of this type of mega-event, which takes 

place for almost one year.  

Given the fierce competition that is cur-

rently observed among cities to become more 

visible and attractive at national and interna-

tional levels (Quinn, 2005; Van der Ark and 

Richards, 2006; Getz, 2012; Marujo, 2014), the 

title of European Youth Capital, assigned by 

the European Youth Forum, is an opportunity 

that certain medium-sized cities are trying to 

benefit from. Besides promoting their image, a 

goal envisaged by promoters of mega-events 

and special festivals (Deccio and Baloglu, 

2002; Quinn, 2005; Getz, 2012; Marujo, 2014), 

hosting this particular event is an opportunity 

to reinforce their economic and sociocultural 

dynamism and promote youth involvement in 

the daily life of the city, at least during the year 

of the hosting of the EYC.  

Taking into account the European Youth 

Forum goals (http://www.youthforum.org/, 

2012), besides the above mentioned effects, 

cities expect that the hosting of this type of 

event may contribute to: i) the increase of the 

active participation of youth in society; ii) the 

implementation of public policy initiatives to 

value youth culture elites; iii) the adoption of 

new approaches to promote youth entrepre-

neurship; iv) the promotion of multiculturalism 

and the integration of ethnic minorities; v) the 

promotion of cooperation among international 

youth structures; and vi) the protection and 

promotion of the regional culture and heritage.  

Either looking to the general impacts or to 

the specific ones, related to youth, the expected 

impacts from hosting an EYC can have either a 

positive or a negative nature (Dimmock and 

Tiyce, 2001; Humphreys and Prokopowicz, 

2007; Ritchie and Hudson, 2009; Quinn, 2013; 

Remoaldo et al., 2014). 

The present paper tries to assess a number 

of economic and sociocultural impacts related 

to the hosting of the European Youth Capital 

2012 by Braga, Portugal, using the perception 

of participants regarding the shows and other 

organised events as well as the perception of 

the residents. Thereafter, we will try to check if 

the results perceived are in line with what is 

expected from the hosting of a common mega- 

event, and which level of maturity was attained 

by this new European cultural initiative. 

The novelty of this investigation results, at 

first, from the fact that no consistent studies 

were published to date on the impacts of a 

European Youth Capital. Having in mind that 

we are dealing with an event organised only 

for a few years, we will also try to check at 

what level it is following the path of other 

more consolidated mega-events, like the Euro-

pean Capitals of Culture, namely in what re-

gards its ability to attract external visitors and 

to promote the image of the hosting destina-

tions. 

The present paper is organised as follows: 

Introduction (section 1), followed by section 2, 

which provides a literature review on European 

Youth Capitals as mega-events and addresses 

the impacts that the hosting of an European 

Youth Capital can cause; section 3 deals with 

the analytical methods used; in section 4, we 

present and discuss the results obtained from 

the surveys applied; finally, we will have the 

concluding remarks and a few policy recom-

mendations. 

2. THE EUROPEAN YOUTH CAPI-

TAL AS A CULTURAL MEGA-

EVENT AND ITS PERCEIVED  

IMPACTS 

While there is extensive literature on the 

impacts of European Capitals of Culture (e.g., 

Palmer/Rae Associates, 2004; García et al., 

2010; Richards, 2014), the European Youth 

Capitals have not attracted yet the attention of 

the researchers due to its recent implementa-

tion. 

A European Youth Capital has characteris-

tics of a mega-event, as it is a relatively large-

scale planned event of about one year of dura-

tion (Ritchie, 1984; Roche 1994; 2000; Liu, 

2012) and it contains a meaning and interna-

tional importance (Jago and Shaw, 1998; 

Roche, 2000; Varrel and Kennedy, 2011; Liu, 

2012) or, at least, intends to.  

Mega-events can be viewed as being public 

goods, and one should bear in mind the mas-

sive investment that is normally made (Getz, 

2012). Like other types of festivals and events, 

whose number has highly increased in urban 

spaces in the last two decades (Quinn, 2005), 

they must be viewed as a potentially homoge-

nising effect of globalisation. Their hosting 

also indicates a change in the approaches to 

urban management as well as structural chan- 
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ges in economic production that have been 

taking place in alignment with the increasing 

use of culture as a means of creating wealth 

and jobs. The hosting of this type of events is 

increasingly seen as a useful strategy for the 

cities to reposition and differentiate themselves 

in today’s competitive world (Quinn, 2005). 

In the specific case of large-scale events, 

they can be instruments of public policy and 

country branding (Getz, 2012), but they can 

also serve political ambitions, that is, they can 

be used for the personal and political promo-

tion of certain agents or political forces. As a 

consequence, those who oppose hosting them 

are, sometimes, considered as not being patri-

otic enough or even as being mean-spirited 

(Getz, 2012).  

Having in mind all their common impacts, 

mega-events are generally seen as privileged 

ways of enhancing the development of the 

hosting cities, as well as means of encouraging 

social cohesion (Getz, 2012). Their many sym-

bolic meanings also cannot be forgotten and 

they can be looked as “essential building 

blocks of civilization” (Getz, 2012: 171).  

Hosting mega-events can also draw impor-

tant tourism revenue and international media 

recognition for the hosting destination (Lee et 

al., 2013), as well as the opportunity for giving 

large external visibility and promoting the city 

(Deccio and Baloglu, 2002; Kim et al., 2006; 

Strauf and Schere, 2010). Taking all this into 

account, it is not surprising that, generally 

speaking, there is great enthusiasm around 

hosting certain large-scale events and, conse-

quently, a fierce competition among cities to 

organise them (Getz, 2012).  

Regardless of the concept used or the type 

of event we are considering (sports event, cul-

tural event or economic large-scale exhibition), 

its impacts are of different types and not all of 

them have a positive nature (Humphreys and 

Prokopowicz, 2007; Quinn, 2013). Regarding 

the types of impacts, one can consider the eco-

nomic (the most studied - Ritchie and Hudson, 

2009), the sociocultural and the environmental 

(which have attracted less attention - Re-

moaldo et al., 2011; Raj et al., 2013), the urban 

(related to the restructuration of cities or the 

renewal of parts of them - Langen and Garcia, 

2009) or the political ones (Getz, 2012), as 

mentioned.  

In what regards mega-events of a cultural 

nature, only recently there have been attempts 

to assess the impacts they entail. Before, since 

the 1980s, there was a predominance for stu-

dies dealing with sports, e.g., mega-sports 

events, namely the Olympic Games, the Foot-

ball World Cup and the European Football 

Championship (Deccio and Baloglu, 2002; 

Ritchie et al., 2009; Lepp and Gibson, 2011).  

Donald Getz is one of the authors that have 

been working on the field of events and festi-

vals and tourism events since the beginning of 

the 1990s. Particularly important are his publi-

cations dated from 1991, 2000, 2007, 2008 and 

2012. In answering the question “Why are 

planned events such important?”, he empha-

sises the commonly felt need for economic and 

social exchanges (Getz, 2012). 

The humanities and social sciences have led 

the study of such events, especially Sociology, 

Geography (Human), Anthropology (Moeran 

and Pedersen, 2009), Management, Philoso-

phy, Psychology and Political Science (Getz, 

2012).  

With regard to the expected positive eco-

nomic impacts of hosting a mega-event, the 

most mentioned used to be the increase of 

revenue, of employment opportunities and of 

investment in new equipment and infrastruc-

tures, as well as the promotion of the city and, 

this way, the attraction of tourists and of the 

related opportunity for driving revenue and 

employment (Deccio and Baloglu, 2002; Kim 

et al., 2006; Ritchie et al., 2009; Lee et al., 

2013).  

Sometimes, these schedules and the finan-

cial resources linked to the events are also used 

to proceed to the renewal or the restructuring 

of the urban tissue or of a few blocks of it lo-

cated in the core of the event (Langen and 

Garcia, 2009; Ritchie, Shipway and Cleeve, 

2009). The price increase of goods and ser-

vices and the consequent higher cost of living 

are negative factors that stand out (Remoaldo 

et al., 2014). 

Regarding the positive sociocultural im-

pacts, those which used to acquire more rele-

vance are the enhancement of social cohesion, 

and the raising of pride and self-esteem on the 

part of the receiving community, the improve-

ment in the standards of living and the increa-

sing levels of social and cultural interaction 

driven by the hosting of the events (Deccio 

and Baloglu, 2002; Waitt, 2003; Ritchie et al., 

2009; Marujo, 2014). As highlighted by Quinn 

(2013), social impacts can contribute to under-

stand the social benefits or social value of an 

event and can be seen as more  important  than  
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the economic ones.  

On the opposite side, one cannot also forget 

the possibility of facing increased delinquency 

and crime levels, increased car traffic and 

parking congestion, higher levels of litter and 

noise, as well as the possible emergence of 

some sort of conflict between visitors and resi-

dents when the hosting population or part of it 

does not identify itself with the organised 

event or with the behaviour of the visitors 

(Deccio and Baloglu, 2002; Ritchie et al., 

2009; Remoaldo et al., 2014). 

Of course, the level and nature of the im-

pacts has a lot to do with the mega-event ad-

dressed, its magnitude and, in relation to that, 

the resources involved. In this regard, the fi-

nancial resources allocated to hosting a Euro-

pean Youth Capital have been quite scarce, 

even when compared with those assigned to 

the European Capitals of Culture, events that 

are also organised annually in the European 

Union. 

Having in mind the novelty of the initiative 

and the lack of attention from research to the 

European Youth Capitals until now, we have 

decided to address its perceived impacts in the 

context of the hosting of this mega-event by 

the city of Braga, in Northern Portugal, which 

occurred in 2012 (Braga 2012). 

3. ANALYTICAL METHODS 

The opportunity for carrying out a study 

about Braga 2012, that is, the European Youth 

Capital 2012, came after the decision of the 

Bracara Augusta Foundation, the organising 

institution, commissioning a study of its im-

pacts to a research team from the University of 

Minho (Portugal). The research was conducted 

in the last semester of 2012 and in the begin-

ning of the first months of 2013, trying to shed 

light on the major achievements of the event. It 

was envisaged, namely, to capture the percep-

tions of various agents (stakeholders) and city 

residents towards its perceived impacts and the 

way they participate in this cultural mega-

event. 

Due to the need to obtain data from primary 

sources during the celebration of the EYC, the 

effort of the evaluation team was first focused 

on designing and implementing a survey to 

apply to participants in a few shows or youth 

forums and to city residents. That survey was 

applied between October and December 2012, 

from which we obtained 512 full filled in ques- 

tionnaires.  

The sample was collected using a non-

probabilistic method, that is, we dealt with a 

convenience sample. As the participants were 

moving around the places where the events 

were taking place and were either city resi-

dents or visitors, there was no way of building 

a sample based on an inquiring universe. In 

such a situation, as claimed by Esu and Arrey 

(2009), namely, using this kind of sample 

seems to be well justified. 

The questionnaire was structured into 23 

questions, 16 of them being directed to the 

reasons for visiting Braga and to the participa-

tion in the EYC 2012 events and 7 other refer-

ring to the respondent’s profile (e.g., gender, 

age, education level, employment status and 

total monthly net household income). Most of 

the questions were categorised and structured 

according to a five-point agree-disagree Likert 

scale, ranging from the ‘completely disagree’ 

option to the ‘completely agree’ one.  

A preliminary test was performed on the 2nd 

of October 2012 to 10 university students of 

University of Minho (Braga), from where we 

could check that the response to the survey 

would not take more than 10 minutes and that 

the questions raised were easy to understand. A 

few minor adjustments were made following 

the results obtained from the preliminary test. 

As the research team used as universe the 

residents and the participants in the events that 

were planned for the period from October to 

December 2012, it was decided to select five 

events occurring in different geographical ar-

eas of the city and forums or shows of different 

nature, with the objective of reaching different 

target audiences, even though more focused on 

young people than on other population age 

groups. In addition to the participants of the 

selected events, the common local population 

that could be found at that time in the places 

around the locations where the events were 

taking place was also questioned.  

The chosen events were those with the 

greatest potential for community participation 

(e.g., the musical show Semibreve and the 

Closing Ceremony of the EYC 2012).  

The five events chosen are featured in 

summary form in Table 1. They all took place 

at night time, except the Closing Ceremony, 

which started in the daytime and lasted 

throughout the night of the 22nd of December 

2012.  

Regarding the questionnaires filled in, we 

obtained a greater number on  the  Closing  Ce- 
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Table 1. List of selected events and their main features 

Name of the 

event 
Place Date Summary 

Number of  

participants 

Semibreve 
Theatro 

Circo 
6th of Oc-

tober 

Festival putting together 

different types of electronic 

music and workshops; this 

festival was organised for 

the first time in 2011 

2,000 

Halloween Circle 

Night 

Parque de 

São João da 

Ponte 

31st of 

October 
Celebration of Halloween 300 

12th National 

Meeting of Youth 

Associations  

(ENAJ) 

Parque de 

Exposições 

de Braga 

24th and 

25th of 

November 

National Meeting of Youth 

Associations, aiming to 

contribute to the definition 

of the Portuguese Youth 

Public Policies 

1,600 

World Drums 
Theatro 

Circo 
24th of 

November 

Braga musical project aim-

ing to establish bridges 

among different cultural and 

musical heritages, aiming to 

promote multiculturalism 

896 

European Youth 

Capital Closing 

Ceremony 

Several 

places in the 

city 

22nd of 

December 

Event that took place during 

the evening and the night, 

including several cultural 

and musical initiatives 

60,000 

Source: Authors’ own elaboration based on data provided by the Bracara Augusta Foundation, collected from http://bragacej 2012. 

com/news/details.php?id=106&type=2 (retrieved on 26/02/2013) and from http://www.theatrocirco.com/agenda/evento.php?id=940 

(retrieved on 26/02/2013). 

 

remony (22nd of December) and fewer on the 

Halloween event (31
st
 of October). The lower 

participation in the latter had to do with the 

weather conditions of that day, and because of, 

at the same time, numerous parallel private 

initiatives (private parties) were taking place 

throughout the city. 

Several statistical procedures were carried 

out using the Statistical Package for Social 

Sciences (IBM SPSS, version 20.0). The ex-

pected positive and negative ECOC impacts 

were first organised according to their  

sociocultural or economic nature, following the 

literature review. In a second step, a principal 

components analysis was employed in order to 

identify the underlying dimensions associated 

to both of these groups of impacts.  

In the immediate post-event period, a focus 

group was also implemented to assess the suc-

cess of hosting the EYC. This methodological 

approach was used to clarify and complement 

certain dimensions of the data collected 

through the survey. In this paper, we will in-

voke briefly the results obtained. Its partici-

pants were seven residents with different pro-

files, differing namely in the level of education 

and technical training, age and gender and, 

also, distinct involvement in the preparation 

and organisation of the EYC 2012.  

The meeting of this group took place after 

the end of the event, in January 2013. As ex-

plained to the participants of the focus group, a 

qualitative and comprehensive assessment of 

the relative success of Braga 2012 and its im-

pacts was expected to arise from the discussion 

kept among the participants in that forum. 

They were supposed to feel completely free to 

express their perception and feelings towards 

the mega-event.  

It should be recalled that a focus group is a 

methodological tool framed in group inter-

views. It is a carefully designed and planned 

conversation created to obtain information in a 

relatively relaxed context (Stewart and Sham-

dasani, 2014). The present investigation took 

place in a room of the University of Minho. 

Unlike most of the interviews, the focus group 

does not seek to reach a consensus. 

4. EMPIRICAL RESULTS AND 

DISCUSSION 

Sample profile 

The structure of the sample collected can be 

seen in Table 2. It enables us to characterise 

the audience of the selected events of the 

European Youth Capital and, by extension, the 
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largest of the initiatives performed in the scope 

of the mega-event. 

The proportion of respondents showed to be 

balanced among genders (52.7% females ver-

sus 47.3% males). In 13 questionnaires, the sex 

of the respondent was not registered. The ma-

jority of respondents were residents of the 

municipality of Braga (63.5%) and only in the 

12th National Meeting of the Youth Associa-

tions there was a predominance of visitors 

among the respondents, as expected. This re-

sult seems to indicate that the attractiveness or 

external visibility given to the events per-

formed was not large, so they were able to 

capture, mainly, the participation of local resi-

dents. 

Table 2. Profile of the respondents 
 % 

Gender  

Male 47.3 

Female 52.7 

Age 

15-29 60.8 

30-49 27.9 

50 and more 11.3 

Education  

Up to four years 5.4 

Up to nine years 14 

Secondary 31.3 

University 37.5 

Postgraduate, Master or Doctorate 11.8 

Income 

Less than €500 9.4 

Between €500 and €1000 27.9 

Between €1001 and €2500 33.4 

More than €2500  9 

No answer 20.3 

Respondents (total) 512 

Source: Authors’ own survey data (collected from Oc- 

tober to December 2012). 

Not surprisingly, having in mind the nature 

of this mega-event, youth participants com-

prised the largest group of the sample respon-

dents (60.8%). We can also verify that the 

individuals with a higher level of education (at 

least a university degree) were also more rep-

resented among the survey respondents 

(49.3%).  

Among the features of the sample, it is 

worth underlining the occupational status of 

the respondents. Those employed accounted 

for 42.2%, against 39.3% of students and 

13.3% of unemployed. That can be seen as 

showing that the organisation of the EYC 2012 

was able of capturing participants with differ-

ent personal and professional backgrounds to 

the events offered.  

In fact, most of the events organised were 

free of charge. This circumstance may have 

allowed the participation of a large amount of 

people that, otherwise, would be excluded.  

The features presented in Table 2 seem to 

portray those of a population belonging to 

medium and medium-low social classes. 

Survey results 

Taking into account the set of indicators 

used to identify the sociocultural and economic 

impacts of hosting the European Youth Capital 

2012 derived from the literature review, we 

decided to follow an exploratory factor analy-

sis using principal components as the extrac-

tion method, with varimax rotation, to assess 

the number of underlying factors and to iden-

tify the items associated with each factor.  

As a criteria for the extraction of factors, 

the Kaiser criteria has been adopted, as well as 

Horn (1965) analysis principle and the inter- 
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pretation of the extracted factors made by Gar-

son (2015). In turn, we based ourselves in Ma-

tsunaga (2010) to make the cut off point of the 

loading factor in 0.40. If the items receive 

loading factor in more than one factor, we 

choose the factor on which the item presents a 

higher load. 

In a first step, this analysis was applied to 

the 13 indicators collected in the survey classi-

fied as having a sociocultural nature. This was 

done after having normalised the variables that 

were kept, in a preparatory step.  

Two main factors emerged explaining, to-

gether, 62.09% of the total variance of the 

original data, as presented in Table 3. The first 

factor, accounting for 38.13% of the variance, 

grouped 9 indicators which, in a certain way, 

are mainly related to the results of the mega-

event (Table 3). With this in mind, we decided 

to label it as the EYC Sociocultural Results.   

The second factor grouped 4 indicators, 

namely: “The programme of the EYC is not 

reaching my expectations”; “The programme 

of the EYC is not reaching youth expecta-

tions”; “The events performed are not having a 

big impact on the city (Braga)”; “The pro-

gramme of the EYC could have been more 

diversified” (Table 3). Having in mind that 

 

 
Table 3. Factor analysis of the sociocultural impacts of the EYC 

EYC sociocultural impact factors 
F1 

(Loadings) 
F2 

(Loadings) 

I am enjoying the general programme of the EYC. 0.651 
 

The programme of the EYC is not reaching my expectations. 
 

0.825 

The programme of the EYC is not reaching youth expectations. 
 

0.804 

The events performed are not having a big impact on the city (Braga). 
 

0.728 

The programme of the EYC could have been more diversified. 
 

0.695 

The hosting of EYC made it possible to organise events that, otherwise, I would not have the possibility 

to participate in. 

 

0.675 
 

The city should host more mega-events like the EYC. 0.691 
 

The hosting of the EYC provided added value to the city of Braga. 0.752 
 

The events performed allowed to open new cultural perspectives to many youth residents and visitors. 

 
0.793 

 

By hosting the EYC, Braga became a more dynamic city in what regards culture. 0.747 
 

The hosting of the EYC helped in the integration of social minorities and in creating receptivity to other 

cultural expressions of our society. 

 

0.699 
 

The economic and social impacts of hosting the EYC will be relevant after 2012. 

 
0.694 

 

The main social impacts of the EYC after 2012 will be the incremented international visibility the city 

will get and the increased self-esteem experienced by the residents of Braga. 
0.753 

 

Explained variance (%) 38.13 23.96 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalisation. 

The pairwise method for deletion of missing values was used. 

KMO = 0.93; p < 0.001; rotation converged in 3 iterations. 

Source: Authors’ own survey data (collected from October to December 2012). 

 

those indicators are related to the way the ac-

tivities of the EYC were planned and organi-

sed, we have decided to label this factor as the 

EYC Programme.  

The internal consistency of the items within 

each dimension was measured by examining 

the Cronbach reliability alphas, considering the 

values greater than 0.70 appropriate (Nunnally, 

1978). 

Factor 1 has shown to have a very good 

consistency level (0.91), which means that 

respondents rely on the same principle to base 

their answers to the several questions related to 

the indicators that integrate the EYC Sociocul-
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tural Results. Factor 2, related to the EYC Pro-

gramme, has shown to have a smaller value 

(0.80). Even so, both factors should be  

considered as having satisfactory internal con-

sistency. As Nunnally (1978) suggests, the 

reliability of alphas close to 0.70 indicates a 

high level of internal consistency between the 

individual scale items and the related factors. 

In the analysis of the Economic Impacts, we 

followed the same approach. Applying the 

Principal Components Analysis, we obtained 

just one relevant factor, explaining 63.29% of 

the variance of the original indicators taken, 

which presents loadings varying from 0.621 

(“The hosting of the EYC represented a misuse 

of public money”) to 0.881 (“The main eco-

nomic impact to be expected in the near future 

from hosting the EYC will be felt by the retail 

sector”). The reliability of the alpha has shown 

to be satisfactory (0.70). 

As expected, the correlation coefficients be-

tween the 3 factors identified above showed 

that the impacts of hosting a mega-event are a 

complex phenomenon. No matter the interpre-

tation made of the causal relationship among 

the several impact components, it is expectable 

that they show to be correlated, that is, if the 

programme established is felt as being good, 

the expected sociocultural and economic im-

pacts should be relevant, and vice-versa. 

In a way, our empirical analysis seems to 

give consistency to this idea, mainly when we 

address the relationship between the Results of 

the Event and the Economic Impacts, where we 

obtain a strong correlation coefficient (r = 

0.79, p < 0.001), even if the correlation be-

tween the EYC Programme and the Economic 

Impacts has shown to be weak (r = 0.30; p < 

0.001). 

 
 

Table 4. Factorial analysis of the economic impacts of the EYC 
EYC economic impact factors F1 (Loadings) 

The hosting of the EYC represented a misuse of public money. 0.621 

The hosting of the EYC will have major economic and social impacts in the city after 2012. 0.859 

The main economic impact to be expected in the near future from hosting the EYC will be felt by the retail 

sector, which will experience a greater dynamic. In addition, the growth of employment is also expected. 
0.881 

Explained variance (%) 63.29 

     Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalisation. 

The pairwise method for deletion of missing values was used. 

KMO = 0.59; p < 0.001; rotation converged in 1 iteration. 

Source: Authors’ own survey data (collected from October to December 2012). 

 

Cross-tabulating the Results of the Event 

and the Economic Impacts with the gender and 

age variables together, we could conclude that 

there were no relevant differences in the way 

men and women, regardless of their age, 

looked to the results of the event [F(5,262) = 

1.163, ns - no significant]. Something different 

was found regarding the economic impacts 

perceptions, where significant differences were 

identified [F(5,312) = 2.487, p < 0.05] (Figure 

1). 

From Figure 2, which presents the average 

values of the EYC Programme and the Eco-

nomic Impacts, we can observe that there are 

statistical significant differences in what re-

gards the way individuals have valued the im-

plementation of the EYC Programme. Indeed, 

 

 

older women enjoyed it more than younger 

ones [F(5,262) = 2.765,  p < 0.005] (Figure 2). 

Combining these two dimensions with gen-

der, age and level of education, we obtained a 

result quite close to the one presented before. 

That is, in the same way, we do not find rele-

vant differences of perceptions in what regards 

the Results of the Event based on gender, age 

or education level. Nevertheless, we found 

significant differences either in what concerns 

the Economic Impacts or the EYC Programme 

when addressing the perceptions kept by indi-

viduals organised in those three categories  

[Fresults (17,261) = 0.671, ns; Feconomic 

impacts (17,310) = 1.621, p < 0,05; Fpro-

gramme (17,261) = 1.632, p < 0.05] (Figures 3 

and 4). 
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Figure 1. Results of the Event and Economic Impacts (means), according to gender and age 

 
      [H – Men; M – Women] 

 

 

Figure 2. Programme of the Event and Economic Impacts (means), according to gender and age 

 
 

Figure 3. Results of the Event and Economic Impacts (means), according to gender, age and education 
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Figure 4. Programme of the Event and Economic Impacts (means), according to gender, age  

and education level 

 
 

 

We will try now to look to the variables that 

most determine the three dimensions conside-

red here. To do so, we will follow the proce-

dures suggested by Aiken and West (1991) 

analysing the moderating effect using ordinary 

least square multiple regression. This tech-

nique was chosen because, as referred by Silva 

and Salina (2006), the regression technique 

allows describing the relationship between one 

 

or more quantitative variables. In this context, 

we will use as dependent variables the dimen-

sions mentioned and as independent variables 

gender, age, level of education and the geo-

graphical origin of the participants (residents 

or visitors), occupational status and average 

family budget. 

 

 

Table 5. Determinants of Dimensions (Multiple linear regressions) 

 
Economic 

impacts 

Results of the 

Event 

Programme of the 

Event 

Origin of the participants -.11* -.12* ns 

Gender ns ns ns 

Age  ns ns .17** 

Level of education ns ns ns 

Occupational status ns ns ns 

Average family budget ns ns ns 

 * p < 0.05; **p < 0.005 

 Note: The matrix cells present the standardized regression coefficients (betas). 

 Source: Authors’ own survey data (collected from October to December 2012). 

 

The analysis has shown that only the origin 

of participants was able of predicting either the 

economic impacts or the results perceived re-

garding the EYC. Concerning the EYC pro-

gramme, only the age has shown to be statisti-

cally significant.  

In summary, we could conclude that the 

 

residents of Braga were those that have valued  

most both the economic impacts and the results 

of hosting the European Youth Capital 2012. 

Regarding the programme of the EYC, the 

older participants were those that have claimed 

to have enjoyed it more.  
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Discussion of the empirical results 

If the literature maintains as a major goal of 

hosting any type of mega-event the external 

marketing promotion of the city and the impro- 

vement of its image as a tourism destination 

(Deccio and Baloglu, 2002; Kim et al., 2006; 

Ritchie et al., 2009; Getz, 2012; Lee et al., 

2013), one of the conclusions to be drawn from 

the survey implemented was that European 

Youth Capital 2012 was unable to fulfil the 

envisioned result. In fact, during the year 

Braga hosted the mega-event, the number of 

visitors, namely foreigners, has shown to be 

quite low.  

Being an event focused on youth, it is worth 

underlining that, according to the survey res-

pondents, the programme implemented seems 

to have adequately addressed the youth needs 

and common expectations. More than that, it 

was perceived as an added value by them as it 

was seen as having contributed to open their 

minds. From the participation in the manage-

ment of the event, many of them even gained 

an experience they can profit from in future 

daily life.  

Referring to this increased knowledge and 

experience, in the focus group implemented to 

discuss the issue, one of the main ideas that 

emerged was that “the event succeeded in 

somehow changing mentalities and in showing 

that youth does not only seek to amuse itself 

but is also capable of thinking and producing 

strategic thinking”. 

Addressing the general issue of the impacts 

felt, the perception kept is that there was in-

deed an impact. The majority of the respon-

dents did claim, namely, that the EYC 2012 

was not a case of misuse of public funding. 

Instead, it enhanced the cultural life and the 

economy of the city, mostly in the retail and 

services sectors, besides providing an added 

value in terms of obtaining a new experience 

and opening the minds of youth, as previously 

mentioned. 

Among the claims on the positive results, 

its contribution to the increase of the social 

cohesion was also emphasised, together with 

the one that “there would be equipment which 

would remain as a heritage” of the EYC.  

Regarding the contribution of this type of 

celebration to a better integration of social 

minorities and other cultural expressions, as 

the literature review emphasises and the Euro-

pean Youth Forum identifies as a main goal of 

the implementation of the European Youth 

Capitals, data obtained did not allow us to 

confirm it.   

5. CONCLUSION 

Based on the data of a survey that was ap-

plied to those who went to Braga and took part 

in selected events of the programme of the 

European Youth Capital 2012, we have tried to 

assess the perceived economic and sociocul-

tural impacts of its hosting by Braga. There-

after, we tried to check if the results perceived 

were in line with what is expected from the 

hosting of a common mega-event, as usually 

identified by the empirical literature. A major 

interest of producing this research came from 

the novelty of this kind of European cultural 

initiative. 

Looking at those impacts, based on the per-

ceptions kept by the survey respondents, we 

can conclude that there were indeed some im-

pacts. This general idea gets its base on the 

enhancement of the social cohesion that was 

perceived (synthesised in the slogan adopted 

“We are all Braga”), but also on the economic 

profit experienced by the retail and services 

sectors, and on the equipment that remained 

from the implementation of the EYC, even if 

that was residual. The conclusion drawn from 

the answers of those surveyed was that the 

residents of Braga were the participants who 

valued the most both the economic impacts 

and the results of hosting the mega-event.  

Besides the conclusion that the majority of 

the participants have been the residents of the 

city/municipality, the sample collected has 

confirmed an over-representation of the youth 

generation (59% were 10 to 29 years old). 

When asked about the success of the mega-

event, those were also the ones who kept a 

more positive assessment of it. In the same 

way, women had a more positive assessment 

than men. 

Indeed, the programme of the EYC seems 

to have reached the expectations of youth 

(60.8% of the respondents have declared to 

agree or fully agree with this statement). Even 

so, the older participants were the ones that 

seem to have enjoyed it more. 

Taking the respondents as a whole, the 

hosting of the EYC did not show to be a mis-

use of public money, having enhanced the 

cultural environment of Braga.  
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Two dimensions that have been most criti-

cised were the marketing promotion of the 

mega-event and its general programme. This 

issue also emerged within the focus group 

carried out. Thereafter, taking into account the 

people surveyed and the position expressed in 

the focus group, the main idea was that it was 

possible to do much better. Having said that, 

there is place to take advantage from the ac-

quired experience in future applications for 

other mega-events or special events. 

From failures found, we can immediately 

drive a first policy comment. It has to do with 

the ability of learning from experience, from 

the own and the experiences of others, that is, 

one can raise the doubt if certain of those fail-

ures in terms of planning, promoting and man-

aging the event could not have been prevented 

if the principle of learning from good external 

practices had been followed.  

Regarding the communication strategy, the 

claim is that planners and managers of future 

mega-events should be able to profit better 

from the electronic networks available, namely 

the so-called “social networks”.  

The high unemployment rate verified in the 

country since 2011 and the economic austerity 

policies followed since then may have led 

some respondents to not better assess the eco-

nomic and social impacts of the EYC. We do 

believe that.  

The work performed in terms of assessment 

of the impacts of hosting the Braga EYC 2012 

was deeper and more complex than what is 

shown in this paper. Other agents were asked 

and other analytical approaches were followed. 

Having said that, readers should not look to the 

data released in this paper as the final expres-

sion of the success or failure of the Braga EYC 

2012, and of the policy suggestions we can 

extract from its hosting. In addition, it is worth 

underlining that the global success of this type 

of event can only be correctly assessed follow-

ing a medium/long-term approach.  
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This paper examines the evolution of spatial 

similarities and disparities in the Iberian Penin-

sula, using data on GDP per capita of 81 NUTS 

3 Portuguese and Spanish regions over the peri-

od 1995-2012. The main geographic and demo-

graphic determinants of growth are taken into 

account, dividing the regions in several groups, 

namely “(common)-border”, “interior (without 

border)”, “coastal”,   “metropolitan” and “ultra-

peripheral”. After a brief analysis of the relative 

performance of regions and the quantification 

of sigma and beta-convergence trends, a net-

work approach is applied, based on a metric 

space build from the correlation coefficients 

between the log-differences of regional GDP 

per capita. This metric space and the corre-

sponding topological setting are use to develop 

networks of Iberian regions, uncovering the 

main geographic and demographic determinants 

of regional growth and convergence. 

 

Keywords: Regional growth and convergence; 

Portuguese and Spanish regions; demographic 

and geographic determinants of growth; net-

work dynamics 
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Este artigo examina a evolução das similitu-

des e das disparidades espaciais na Península 

Ibérica, utilizando dados sobre o PIB por habi-

tante de 81 regiões NUTS 3 portuguesas e 

espanholas, no período 1995-2012. Os princi-

pais fatores geográficos e demográficos que 

determinam o crescimento são tidos em consi-

deração, dividindo as regiões em cinco catego-

rias, a saber, “fronteiriças”; “interiores”; “lito-

rais”; “metropolitanas” e “ultra-periféricas”. 

Depois de uma breve análise à performance 

relativa das regiões e à quantificação da con-

vergência sigma e beta, usa-se uma abordagem 

de rede baseada num espaço métrico construído 

a partir dos coeficientes de correlação entre as 

diferenças logarítmicas do PIB por habitante 

das regiões. Este espaço métrico e a topologia 

correspondente são usados para construir as 

redes de regiões ibéricas, ilustrando os princi-

pais determinantes geográficos e demográficos 

do crescimento e da convergência regionais. 

Palavras-chave: crescimento e convergência 

regionais; regiões de Portugal e Espanha; 

determinantes demográficos e geográficos do 

crescimento; dinâmica de rede 
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1. INTRODUCTION 

This paper examines the evolution of spatial 

disparities in the Iberian Peninsula, using data 

on GDP per capita of Portuguese and Spanish 

regions over the period 1995-2012. During 

many centuries, the relation between the two 

Iberian countries was marked by conflicts, 

misunderstanding and weak economic relations 

(Royo and Manuel, 2001). In 1986 they be-

came members of the European Economic 

Communities, now European Union, and start-

ed a period of partnership and strong economic 

integration. According to Diéguez and 

Caramelo (2001), one of the main consequenc-

es of this political event was felt in the com-

mon border areas of these countries, that final-

ly started to cooperate, after centuries of hostil-

ity, or mutual ignorance at best. However, the 

full potential of economic cooperation among 

Iberian regions is far from exhausted (Carvalho 

and Mourato, 2010; Ribeiro and Silva, 2011), 

and the same is concluded by McCallum 

(1995) when assessing the importance of na-

tional borders to Canadian-US regional trade 

patterns.  

Another important advantage of sharing a 

common economic and political space, not 

entirely explored until now, is the facilitation 

of inter-regional movement of workers, in 

response to asymmetric shocks or as a result of 

several other economic and non-economic 

factors, such as the median family income, 

employment growth, tax burdens, regional and 

local government education and health outlays, 

cost of living, climate amenities (Gunderson et 

al, 2008). Moreover, a variety of researchers 

have also found evidence that geographic dis-

tance is an important determinant of interstate 

and regional migration (Cushing, 1986; 

Gunderson and Sorenson, 2010 and Butters et 

al, 2012). So, the proximity of Iberian regions 

in the European context, and particularly, the 

common border regions of Portugal and Spain, 

are expected to generate strong migration 

flows with a great impact on regional per capi-

ta growth and convergence. An interesting 

discussion of migration impacts is made by 

Bakens and Nijkamp (2010) and the character-

ization of this phenomenon in the Portuguese 

interior regions is provided in Ramos and 

Jacinto (2010). 

This paper tries to empirically quantify the 

strength (or weakness) of a “border effect” in 

the dynamics of regional performance in the 

Iberian Peninsula. It will also characterize the 

interplay of geographic and demographic ef-

fects, dividing the remaining regions (those not 

around the common border between Portugal 

and Spain) in “coastal” and “interior” (a self 

explained division) and large “metropolitan” 

ones (those with urban areas with a population 

of more than 700.000 persons in Spain, and 

more than 300.000 in Portugal), independently 

of being “coastal” or “interior”.  

In Araújo and Lopes (2013) a similar study 

was made for the period starting in 1995 and 

ending in 2008, the year before the start of the 

great recession. The main contribution of the 

present paper is threefold: i) improving the 

application of the Stochastic Geometry Tech-

nique and the corresponding Network Ap-

proach to the Regional Growth and Conver-

gence setting; ii) extending the data to 2012, in 

order to encompass the effects of macroeco-

nomic shocks post-2008 on Iberian regional 

growth and convergence; iii) performing a 

specific analysis of the Portuguese and Spanish 

Networks. 

The rest of the paper is organized as fol-

lows. The next section describes the data and 

the classification of regions and makes a quan-

titative analysis of regional growth and con-

vergence over the period 1995-2012. The main 

section of the paper (Section 3) applies a sto-

chastic geometry technique and a network 

approach to uncover the regional economic 

dynamics. Using a metric based on the correla-

tion coefficients between the GDP per capita 

of the Iberian regions, a method is applied to 

reconstruct a metric space from the empirical 

data. Having a metric defined in the space of 

Iberian regions, some topological coefficients 

are used to extract further information from the 

data, namely to illustrate the relative strength 

of the administrative, geographic and demo-

graphic effects on the regional development 

process. Section 4 ends the paper with some 

concluding remarks.   

2. REGIONAL GROWTH AND CON-

VERGENCE IN THE IBERIAN  

PENINSULA 

The analysis of regional growth, conver-

gence and spatial correlations made in this 

paper is based on the time series of GDP per 

capita of the regions of Portugal and Spain, 

provided by the Regional Database of 

EUROSTAT: Regional Economic Accounts 
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(available at: http://ec.europa.eu/eurostat). The 

period covered is 1995-2012 and the regional 

level at which the analysis is made is NUTS 3, 

because it is preferable to assess the regional 

economic performance at the most detailed 

level as possible, and the NUTS 2 level is not 

adequate for this purpose. There are 30 NUTS 

level 3 regions in Portugal, 28 in mainland and 

2 autonomous regions (Madeira and Azores 

islands). In Spain there are 59 NUTS level 3 

regions: 47 in mainland, two archipelagos (Ba-

leares islands – 3 NUTS 3 regions; Canarias 

islands – 7 NUTS 3 regions) and two (NUTS 

3) enclave cities in Northern Africa (Ceuta and 

Melilla). As the values for GDP per capita in 

the NUTS 3 regions of Baleares and Canarias 

are not available for the whole period in the 

EUROSTAT database, we work with the val-

ues for the NUT 2 level in these cases. So, our 

database has 81 regions, 30 of Portugal and 51 

of Spain. 

The next step is to classify the regions ac-

cording to our analytical purpose. As we give 

priority to assessing the (political and adminis-

trative) effect on regional growth performance 

when there is a common border, we begin by 

isolating the 17 regions affected by this criteri-

on (10 in Portugal and 7 in Spain), and call 

them (common) “Border” regions. The next 

criterion was of a pure geographical nature, 

dividing the regions in those having some part 

of its territory with a sea cost (“Coastal” re-

gions) and those having not (“Interior” re-

gions). This is an obvious classification that 

does not deserve much explanation. However, 

we complement this classification with a fur-

ther criterion, a demographic one due to the 

agglomeration of economies and being associ-

ated to the new economic geography (Krug- 

man, 1991; Krugmam and Venables, 1995) and 

endogenous growth (Lucas, 1988). An auton-

omous category is created for large “Metropol-

itan” regions, being considered (relatively) 

large those having more than 700.000 inhabit-

ants in Spain and more than 300.000 in Portu-

gal. Combining both criteria we have then 38 

(non common frontier) interior regions (10 in 

Portugal; 28 in Spain), 22 (non common fron-

tier) coastal regions (6 in Portugal; 16 in 

Spain) and 12 large metropolitan regions (3 in 

Portugal; 9 in Spain).  

Finally, being particularly different, for po-

litical, administrative and geographical rea-

sons, we group in a separated category the so 

called (ultra-)”Peripheral” regions of Madeira, 

Azores, Baleares, Canarias, Ceuta and Melilla.  

A list with all the regions considered, the cor-

responding NUTS 3 code and the classification 

labels (1: Coastal, 2: Border, 3: Interior, 4: 

Metropolitan, 5: Peripheral; S: Spanish; P: 

Portuguese) is presented in Appendix 1. 

We start with an easy but suggestive as-

sessment of regional economic growth in the 

Iberian Peninsula, comparing the annual aver-

age growth of GDP per capita of Spanish and 

Portuguese regions. Looking at the top 10 re-

gions according with this indicator (see Table 

1), 8 of them are Portuguese and relatively low 

developed, one is a Spanish interior regional 

(Badajoz) and the other an ultra-peripheral one 

(Baleares Islands), which points to a trend of 

convergence and to the advantages of econom-

ic backwardness. Regarding the bottom 10 

regions (see Table 2); the picture is more 

mixed and divided, with 6 Spanish regions and 

4 Portuguese regions, most of them occupying 

an intermediate position in the GDP per capita 

scale.

 
Table 1. Gdp per capita average annual growth rate, top 10 regions 

N NUT3 CLA. REGION AG95-12 

1 PT300 PP Madeira 2,94 

2 ES530 EP Illes Baleares 2,60 

3 PT166 PI Pinhal Interior Sul 2,22 

4 PT117 PF Douro 1,66 

5 PT181 PL Alentejo Litoral 1,60 

6 PT167 PI Serra da Estrela 1,57 

7 PT200 PP Açores 1,51 

8 PT118 PF Alto Trás-os-Montes 1,48 

9 ES431 EB Badajoz 1,45 

10 PT168 PF Beira Interior Norte 1,42 

      Source: Eurostat and authors’ calculations 
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Table 2. Gdp per capita average annual growth rate, bottom 10 regions 

N NUT3 CLA. REGION AG95-12 

72 ES700 EP Canarias (ES) -0,06 

73 ES514 EL Tarragona -0,07 

74 ES522 EL Castellón -0,09 

75 PT16B PL Oeste -0,13 

76 ES521 EM Alicante -0,16 

77 PT172 PM Península de Setúbal -0,17 

78 PT161 PL Baixo Vouga -0,21 

79 PT114 PM Grande Porto -0,28 

80 ES640 EP Melilla (ES) -0,30 

81 ES424 EI Guadalajara -0,45 

      Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

The classical approach to national and re-

gional relative growth assessment revolves 

around the convergence debate, based on sev-

eral methods and research strategies, namely 

sigma and beta convergence (Barro and Sala-i-

Martin, 1991; 1992). Sigma convergence is 

measured by the evolution of dispersion 

(standard deviation or coefficient of variation) 

of GDP per capita of countries or regions. In 

the case of the Iberian Peninsula a very slight 

decrease of this indicator emerges, between  

 

1995 and 2012, with two contradictory trends: 

an increasing one (divergence) until 2001, and 

a decreasing one (convergence) after this year 

(see Figure 1). It is also worth noting that the 

dispersion of regional per capita GDP is great-

er in Portugal (coefficient of variation around 

0.29) than Spain (coefficient of variation 

around 0.21). This result is in accordance with 

other studies of this phenomenon (Costa e 

Fonseca, 2005; Sanchez and Roura, 2008; 

Viegas and Antunes, 2011). 
 

 

 

Figure 1. Sigma convergence in Iberia, Portugal and Spain 

 
       Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

Beta convergence is measured by the (in-

verse) relation between annual average growth 

and initial level of GDP per capita, absolute 

(unconditional) or relative (conditional on  dif- 

 

ferences in structural factors of growth). This 

inverse relation is associated with the negative 

signal of the parameter beta estimated in the 

following regression: 
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                                 (1) 

The velocity of convergence implicit in 

this relation (Barro and Sala-i-Martin, 

2004) is given by:  

    
         

 
                                                (2)  

An exercise of absolute beta convergence in 

the Iberian Peninsula, Spain and Portugal was 

made, at the level of NUTS 3 regions, and the 

results are shown in Table 3. The main conclu-

sion is favorable to the convergence hypothe-

sis, giving the negative signal of the parameter 

estimated, but the statistical significance is 

limited to the global (Iberian Peninsula) and 

Portuguese cases. However, in all the cases the 

velocity of convergence is very low (inferior to 

one percent). This result is also consistent with 

previous studies of regional convergence in 

Spain and Portugal (Lopes, 2004; Soukiazis 

and Antunes, 2004; Cardoso and Pentecost, 

2011; Viegas and Antunes, 2011). 

 
 

 

Table 3: Beta convergence in Iberia, Portugal and Spain - 1995/2012 

Regression Iberia Spain Portugal 

Number of observations 81 51 30 

R2 0,120 0,051 0,205 

Adjusted R2 0,109 0,032 0,176 

Constant 0,079** 0,064 -0,121* 

t-stat. 3,620 1,820 2,881 

ln GDPpc 95 -0,007* -0,006 -0,012* 

t-stat. -3,280 -1,624 -2,683 

Annual speed of convergence 0,66% 0,57% 1,09% 

Half-life of convergence 104,80 121,32 63,47 

     Note: ** significant at 1%; * significant at 5% 

      Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

There are more sophisticated techniques for 

measuring convergence, as the convergence 

clubs approach of Quah (1996) or the Markov 

chains and related models (Fingleton, 1997; Le 

Gallo, 2004), among others. At the regional 

level, an important subject to deal with is the 

spatial autocorrelation, implying the conven-

ience to use a geographic distance (weight) 

matrix in the convergence regressions (Eckey 

and Türk, 2007). In this paper, we follow a 

different approach to model the regional 

growth connections and disparities, which 

combines a stochastic geometry technique with 

network analysis. Although based on the same 

data (regional GDP per capita values), this 

approach is different from classical (sigma and 

beta) convergence analysis. Instead of measur-

ing dispersion of GDP per capita among re-

gions or regressing future average growth rates 

on initial values, all the annual growth rates are 

taken into account and compared in order to 

build a topological space of regional growth 

and convergence, highlighting the main simi-

larities and differences between regions. 

 

 

 

3. IBERIAN REGIONAL PERFOR-

MANCE THROUGH A NET- 

WORK APPROACH 

From the time series with the GDP per head 

values of a set of Portuguese and Spanish re-

gions a stochastic geometry technique (Vilela 

Mendes et al., 2003) is used to define networks 

of Iberian regions, to which the usual network 

coefficients are computed. The stochastic ge-

ometry technique is simply stated in the fol-

lowing terms:  

1) pick a set of N regions and their historical 

data over a chosen time interval and  

2) considering the vectors with the GDP 

per head yearly values of each region (k),  de-

fine a normalized vector 

                        (3) 

where n is the number of components (number 

of time labels considered in the chosen time
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interval) in the vector  and < > the average 

value of the observations over time, 

3) compute an Euclidean distance ( ) (as 

proposed in Mantegna, 1999)  between each 

pair of regions  

            (4) 
where Ckl is the correlation coefficient between 

the pair of regions (k and l) computed along 

the chosen time interval (of length n). 

The fact that  is a properly defined dis-

tance gives a meaning to geometric notions 

and geometric tools in the study of the set of 

regions. Given the Euclidean distances be-

tween each pair of regions, the question now is 

reduced to an embedding problem: one asks 

what is the smallest geometric object (in num-

ber of dimensions) containing the set of re-

gions. If the proportion of systematic infor-

mation present in correlations between regions 

is small, then the corresponding geometric 

object will be a low-dimensional entity.  

The systematic information contained in the 

low-dimensional space captures the structure 

of the deterministic correlations and economic 

trends that are driving the economic space, 

whereas the remainder of the space may be 

considered as being generated by random fluc-

tuations. 

The following technique was used for this 

purpose: 

4) after the distances ( ) are calculated for 

the set of N regions, they are embedded in RN-1 

with coordinates .  

5) the center of mass  is then computed and 

the coordinates reduced to the center of mass 

                                             (5) 
 

)                                      (6) 

6) the matrix 

              (7)
 

is diagonalized to obtain the set of normalized 

eigenvalues and eigenvectors . 

7) the eigenvectors define the characteristic 

directions of the set of regions and their coor-

dinates are obtained by the projection.  

                                            (8)
 

 

8) the characteristic directions correspond to 

the eigenvalues  that are clearly different 

from those obtained from surrogate data. They 

define a reduced subspace of dimension d, 

which carries the systematic information relat-

ed to the correlation structure of the regional 

space. 

This corresponds to the identification of 

empirically constructed variables that drive the 

set of regions, and, in this framework, the 

number of surviving eigenvalues is the effec-

tive characteristic dimension of this regional 

space. As regional spaces can be described as 

low dimension objects, the geometric analysis 

is able to provide crucial information about 

their dynamics.  

Different applications of this technique, 

namely for the identification of periods of sta-

sis and of mutation of financial markets have 

been described in Araújo (2011), Araújo et al. 

(2007 and 2008) and Vilela Mendes et al. 

(2003). In Lopes et al. (2011) this technique is 

used to assess the clustering behavior implicit 

on sectoral gross output dynamics.  In this 

paper we address the identification of strongly 

and weakly correlated regions, accordingly to 

the simultaneous evolution of their GDP per 

capita values along a certain time interval. In 

Araújo and Lopes (2013) a similar study was 

made for the period starting in 1995 and end-

ing in 2008, the year before the start of the 

global financial and economic crisis. So, the 

main contribution of this paper is extending the 

data to 2012, in order to assess the effects of 

the macroeconomic shocks post-2008 on Iberi-

an regional growth and convergence. 

3.1 From a geometrical to a topological 

approach 

The existence of a distance metric allows 

for the application of a topological approach in 

order to identify a network of regions associat-

ed to the regional space. From the matrix of 

distances   computed in the reduced d-

dimensional space, we apply the hierarchical 

clustering process to construct the minimal 

spanning tree (MST) that connects the N re-

gions. Then the Boolean graph B is defined by 

setting  

                       (9)
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where L is the smallest threshold distance value 

that assures connectivity of the whole network 

in the hierarchical clustering process. 

3.2 Regional spaces and their corre-

sponding networks of regions 

Results were computed using actual data, 

which consists in the set of yearly GDP per 

capita values of 81 regions with a time win-

dow of 18 years, from 1995 to 2012. We also 

compute results from surrogate data, i.e. data 

generated by permuting the GDP per capita 

values of each region randomly in time. As 

each region is independently permuted, time 

correlations among regions disappear, while 

the resulting surrogate data preserve the mean 

and the variance that characterize actual data.  

Comparing results obtained from actual da-

ta with results computed from surrogate data 

has shown that the regional space has only 

three dimensions (the corresponding manifold 

can be contained in a 3-dimensional space). 

Figure 2 shows the projection of the coordi-

nates of the set of 81 regions on these three 

characteristic directions. These directions are 

obtained from matrix T (see equation 7), 

whose diagonalization provides the set of nor-

malized eigenvectors, conveying the structure 

of the deterministic correlations and economic 

trends that are driving the economic space.  

 
 

 

Figure 2.The geometric space of the 81 Iberian regions by country 

                                Note: 1- Portugal; 2 – Spain 

                                Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

 

In this figure the Portuguese regions are 

identified as “1” while the Spanish regions are 

identified as “2”. It is clear that the two sets of 

regions (Portuguese and Spanish) seem to oc-

cupy different slots in the 3-dimensional space. 

In the 3-dimensional space presented in 

Figure 3, the 81 Portuguese and Spanish re-

gions are represented according to the geo-

graphical and demographic classification de-

scribed in section 2, according to the following 

legend: 1:Coastal, 2:Border, 3:Interior, 

4:Metropolitan, 5:Peripheral. When the region 

is a Portuguese one it is represented in large, 

while Spanish regions have a smaller represen-

tation. Again, the observation of the 3-

dimensional space of regions seems  to lead  to  

 

 

the identification of a tendency towards the 

occupation of different space slots depending 

on the country: Portuguese regions seem to be 

concentrated in the left side of the plot while 

the Spanish ones are mostly in the right. More-

over, the Interior regions seem to spread all 

over the 3-dimensional space, while the Border 

regions are slightly less uniformly distributed 

on this space. 

When the geometric distances are used to 

define the projected Boolean graph B (as in 

Equation 5), it was empirically found that the 

set of 81 regions correspond to a highly con-

nected network (the network average degree is 

around N/2) where the lack of sparseness 

makes unadvised the computation of typical to-  
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Figure 3.The geometric space of the 81 Iberian regions by type and country 

 Note: 1-Coastal, 2-Border, 3-Interior, 4-Metropolitan, 5-Peripheral,  

and Countries: Spain - small numbers, Portugal – large numbers. 

Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

 

pological coefficients as clustering and path 

length.  

When the geometric distances are used to 

define the projected Boolean graph B (as in 

Equation 5), it was empirically found that the 

set of 81 regions correspond to a highly con-

nected network (the network average degree is 

around N/2) where the lack of sparseness 

makes unadvised the computation of typical 

topological coefficients as clustering and path 

length.  

Due to the same reason, in graphically rep-

resenting the derived network of regions we 

opt to sort the whole set of  distanc-

es in ascending order and to exclude the links 

between regions whose distance occupy a 

ranking position greater than 2N in the sorted 

list. In so doing, the average degree of the net-

work equals 2 and overloading the graph with 

a huge amount of links is avoided, allowing for 

the observation of some interesting patterns. 

Figure 4 shows the 81 Portuguese and Spanish 

regions represented according to the geograph-

ical and demographic classification described 

in section 2. Node labels end with a code for 

the region (1:Coastal, 2:Border, 3:Interior, 

4:Metropolitan, 5:Peripheral) and “S” or “P” 

depending on the country to which the region 

belongs, Spain or Portugal, respectively. The 

size of each node in the network is proportion-

al to its degree (the number of links). As such, 

large nodes are those highly connected ones 

while the small nodes are poorly connected. 

 

 

 

The network presented in Figure 4 shows 

that almost every metropolitan region remains 

connected after the suppression of the less 

stronger links, showing that, in what concerns 

the simultaneous evolution of the GDP values, 

the group of Metropolitan regions is the most 

strongly correlated one. The degree (number of 

links) of the Metropolitan nodes (label 4) in the 

network is high, either considering the connec-

tions with regions that are inside or outside the 

Metropolitan group. Conversely, the Interior 

and the Border groups are very weakly con-

nected ones. Among the Metropolitan group, 

Barcelona, Murcia and Zaragoza concentrate 

the highest connectivity values as their sizes 

show. Surprisingly, the most connected region 

(Navarra) belongs to the Interior group. There 

is also an important degree of connectivity 

characterizing Cantabria and Girona, both in 

the Coastal group. Together with the remarka-

ble connectivity of the Metropolitan nodes, the 

second most important pattern coming out 

from the network in Figure 4 is probably the 

lack of connectivity of the Border regions (la-

bel 2).  

Meanwhile, the most outstanding evidence 

that emerges from our approach is a significant 

“country effect”, since the pattern of connec-

tivity of the Spanish regions is largely greater 

than the connectivity of the Portuguese ones. 

The observation that Spanish regions are 

more connected than the Portuguese ones 

shows that country matters when links are 

defined as functions of the correlation between 
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regions. This result confirms the findings ob-

tained when assessing the growth and conver-

gence dynamics of the Iberia Peninsula regions 

(section 3). Another interesting result is that 

not only Spanish regions are more connected 

than the Portuguese ones but also that they 

tend to be strongly correlated with their na-

tional counterparts than with the Portuguese 

regions, independently of how similar are them 

in terms of their corresponding regional classi-

fication. 

 
 

 

Figure 4: The network of Iberian regions 

Note: 1-Coastal, 2-Border, 3-Interior, 4 Metropolitan, 5-Peripheral, and  

Countries: S-Spain P-Portugal. 

Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

The ring network in Figure 5 confirms and 

emphasizes the dominance of connectivity 

pattern of the Spanish regions (white circles) 

when compared with the Portuguese ones 

(black circles). 

3.3 The network of Spanish regions 

To have an idea of the topological proper-

ties of each Iberian country we decide to repeat  

 

 

the computation for each country individually. 

In so doing one is able to isolate the “country 

effect” and to look for eventual topological 

patterns in each separated network of regions: 

the Spanish and the Portuguese networks. 

Figure 6 shows the network of Spanish re-

gions computed with the same rules presented 

in the last section for the definition of the Ibe-

rian network. 

 



Revista Portuguesa de Estudos Regionais, nº 43 

44 

Figure 5: The ring network of Iberian regions 

 
Note: Spanish regions are represented by white circles and Portuguese regions are colored black. 

Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

  

 
Figure 6: Network of Spanish regions 

 
Note: 1-Coastal, 2-Border, 3-Interior, 4-Metropolitan, 5-Peripheral. 

Source: Eurostat and authors’ calculations 
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The pattern of connectivity in Figure 6 con-

firms the main findings observed in the net-

work structure of the Iberian regions (Figures 4 

and 5). When the “country effect” is removed, 

the Metropolitan Spanish regions (label 4) 

remain as the most connected regions. So 

doesthe Border group (label 2) that remains as 

the  

less connected group of regions in the entire 

Spanish network. Not surprisingly, isolating 

the Spanish regions does not cause almost any 

change in the overall network structure and 

properties. 

3.4 The network of Portuguese regions 

When the same approach is applied to the 

Portuguese regions, some important outcomes 

emerge. Figure 7 shows the network of Portu-

guese regions, whose definition and represen-

tations aspects follow those of the previous 

networks herein presented.  

Figure 7: Network of Portuguese regions 

Note: 1-Coastal, 2-Border, 3-Interior, 4-Metropolitan, 5-Peripheral. 

Source: Eurostat and authors’ calculations 

 

Besides the already observed connectivity 

of the Metropolitan regions (Grande Lisboa 

and Grande Porto), the first pattern to be high-

lighted in Figure 3 concerns the emergence of 

some enhanced connectivity in the Coastal 

group (label 1), being followed by the Interior 

group. However, unlikely in the previous net-

works, the Border group is no longer the poor-

est connected one, and the worst positioned in 

the connectivity ranking is now occupied by 

the Peripheral group (label 5). 

 

4. CONCLUDING REMARKS 

This paper examines the evolution of spatial 

similarities and disparities in the Iberian Penin- 

 

sula, using data on GDP per capita of 81 

NUTS 3 Portuguese and Spanish regions over 

the period 1995-2012. The main purpose is to 

assess the importance of geographic and de-

mographic determinants of economic growth, 

namely in the following situations: whether or 

not the Iberian regions have a common border; 

whether they are coastal or inland; whether 

they have or not a large metropolitan area, and; 

if they have an ultra-peripheral location (by 

this meaning that they are islands or city en-

claves in Africa). 

A brief descriptive analysis of regional an-

nual growth rates points to the advantage of 

economic backwardness, as most of the top ten 

regions are  relatively  low  developed. The de- 
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mographic and geographic factors appear not 

to be determinant, giving the mixed composi-

tion of regions, at both the top and the bottom 

level of the growth distribution. 

The sigma convergence exercise indicates a 

very slight decrease of regional disparities in 

the Iberian case between 1995 and 2012, with 

two contradictory trends: an increasing one 

(divergence) until 2001, and a decreasing one 

(convergence) after this year. It is also worth 

mentioning that the dispersion of regional per 

capita GDP is much greater in Portugal than 

Spain, a result in accordance with other studies 

of this phenomenon.   

A classical analysis of (absolute) beta con-

vergence (the inverse relation between annual 

average growth and initial level of GDP per 

capita) concludes in favor of the convergence 

hypothesis (negative signal of the parameter 

beta estimated in all regressions), but only in 

the global (Iberian Peninsula) and the Portu-

guese cases, and with very low velocities of 

convergence (around or inferior to one per-

cent). This result is also consistent with previ-

ous studies of regional convergence in Portugal 

and Spain.  

The main contribution of this paper, adding 

value to the voluminous literature on regional 

growth and convergence, was the application 

of a stochastic geometry approach developing 

a geometric space built from the correlation 

coefficients between the log-difference of re-

gional annual GDP. The most outstanding 

conclusion of this approach is a significant 

“country effect”, since the pattern of connec-

tivity of the Spanish regions is largely greater 

than the connectivity of the Portuguese ones.  

Another important conclusion is that the 

group of Metropolitan regions is the most 

strongly correlated one, with a high number of 

links in the network, either considering the 

connections with regions that are inside or 

outside the Metropolitan group. There is also 

an important degree of connectivity character-

izing some Coastal regions. Conversely, the 

Interior and the Border groups, as well as the 

Ultra-peripheral one, are very weakly connect-

ed. This is a worrying trend, confirmed in 

many other studies and approaches which, 

after several decades of regional policy and 

economic and social cohesion support, de-

serves great attention from political and eco-

nomic decision-makers.  
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APPENDIX 

 
Portuguese and Spanish NUTS 3 level regions and classification 

N REGION NUTS 3 CLA. 

1 A Coruña ES111 1-S 

2 Lugo ES112 1-S 

3 Ourense ES113 2-S 

4 Pontevedra ES114 2-S 

5 Asturias ES120 1-S 

6 Cantabria ES130 1-S 

7 Álava ES211 3-S 

8 Guipúzcoa ES212 1-S 

9 Vizcaya ES213 4-S 

10 Navarra ES220 3-S 

11 La Rioja ES230 3-S 

12 Huesca ES241 3-S 

13 Teruel ES242 3-S 

14 Zaragoza ES243 4-S 

15 Madrid ES300 4-S 

16 Ávila ES411 3-S 

17 Burgos ES412 3-S 

18 León ES413 3-S 

19 Palencia ES414 3-S 

20 Salamanca ES415 2-S 

21 Segovia ES416 3-S 

22 Soria ES417 3-S 

23 Valladolid ES418 3-S 

24 Zamora ES419 2-S 

25 Albacete ES421 3-S 

26 Ciudad Real ES422 3-S 

27 Cuenca ES423 3-S 

28 Guadalajara ES424 3-S 

29 Toledo ES425 3-S 

30 Badajoz ES431 2-S 

31 Cáceres ES432 2-S 

32 Barcelona ES511 4-S 

33 Girona ES512 1-S 

34 Lleida ES513 3-S 

35 Tarragona ES514 1-S 

36 Alicante ES521 4-S 

37 Castellón ES522 1-S 

38 Valencia ES523 4-S 

39 Illes Balears ES530 5-S 

40 Almería ES611 1-S 

41 Cádiz ES612 1-S 
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Portuguese and Spanish NUTS 3 level regions and classification (cont.) 

N REGION NUTS 3 CLA. 

42 Córdoba ES613 3-S 

43 Granada ES614 1-S 

44 Huelva ES615 2-S 

45 Jaén ES616 3-S 

46 Málaga ES617 4-S 

47 Sevilla ES618 4-S 

48 Murcia ES620 1-S 

49 Ceuta (ES) ES630 5-S 

50 Melilla (ES) ES640 5-S 

51 Canarias (ES) ES700 5-S 

52 Minho-Lima PT111 2-P 

53 Cávado PT112 2-P 

54 Ave PT113 3-P 

55 Grande Porto PT114 4-P 

56 Tâmega PT115 3-P 

57 Entre Douro e Vouga PT116 3-P 

58 Douro PT117 2-P 

59 Alto Trás-os-Montes PT118 2-P 

60 Algarve PT150 2-P 

61 Baixo Vouga PT161 1-P 

62 Baixo Mondego PT162 1-P 

63 Pinhal Litoral PT163 1-P 

64 Pinhal Interior Norte PT164 3-P 

65 Dão-Lafões PT165 3-P 

66 Pinhal Interior Sul PT166 3-P 

67 Serra da Estrela PT167 3-P 

68 Beira Interior Norte PT168 2-P 

69 Beira Interior Sul PT169 2-P 

70 Cova da Beira PT16A 3-P 

71 Oeste PT16B 1-P 

72 Médio Tejo PT16C 3-P 

73 Grande Lisboa PT171 4-P 

74 Península de Setúbal PT172 4-P 

75 Alentejo Litoral PT181 1-P 

76 Alto Alentejo PT182 2-P 

77 Alentejo Central PT183 2-P 

78 Baixo Alentejo PT184 2-P 

79 Lezíria do Tejo PT185 3-P 

80 Açores (PT) PT200 5-P 

81 Madeira (PT) PT300 5-P 

 

Classification: 1: Coastal, 2: Border, 3: Interior, 4: Metropolitan, 5: Peripheral;  

  S: Spanish; P: Portuguese 
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Os parques industriais são espaços que 

desempenham funções de natureza territorial, 

económica e ambiental. Um adequado planea-

mento e gestão são fundamentais para que os 

parques cumpram essas funções. Em Portugal 

há poucos estudos sobre o número e as condi-

ções oferecidas pelos parques industriais. Neste 

artigo apresentam-se as principais conclusões 

de um estudo sobre o comportamento locativo 

das empresas e as condições oferecidas pelos 

parques industriais localizados nos municípios 

de Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de 

Famalicão, que formam a rede do Quadrilátero 

Urbano. O estudo baseou-se num inquérito aos 

empresários localizados nos 79 parques identi-

ficados nos quatro municípios. Com a realiza-

ção do estudo pretendeu-se: identificar os moti-

vos e a proveniência das empresas fixadas nos 

parques industriais; recolher a perceção dos 

empresários em relação às condições oferecidas 

pelos parques; e conhecer as futuras intenções 

locativas dos empresários. Os resultados reve-

lam que a maior parte dos empresários é  pro-

veniente de localizações difusas e que a exis-

tência de espaço disponível foi o fator que mais 

influenciou a decisão de deslocalização. O 

estudo demonstrou ainda que os empresários 

têm uma opinião satisfatória das condições 

oferecidas pelos parques e que a maioria deles 

não tenciona mudar-se para outro local no futu-

ro. 

Industrial parks perform territorial, eco-

nomic and environmental functions. A suitable 

planning and management are key issues so that 

industrial parks can achieve these functions. In 

Portugal there are few studies regarding the 

number and the conditions provided by the 

industrial parks. In this article, we show the 

main conclusions of a study focusing on the 

firms’ location behaviour and on the conditions 

provided by a set of industrial parks located in 

the municipalities of Barcelos, Braga, Gui-

marães and Vila Nova de Famalicão, which 

form the network known as Quadrilátero Ur-

bano. The study was based on a survey ad-

dressed to 79 entrepreneurs located in the in-

dustrial parks of these four municipalities. The 

study had the following objectives: to identify 

the origin of the firms and the reasons for 

choosing to be located in the industrial parks; to 

capture the entrepreneurs’ perception regarding 

the conditions provided by the parks; and to 

understand the future locative intentions of the 

entrepreneurs. The results show that most firms 

installed in the parks came from diffuse loca-

tions. Space availability was the most important 

factor affecting the relocation decision. The 

results also revealed a dominant favourable 

opinion concerning conditions provided by the 

parks and a general intention of not relocating 

to another area in the future. 
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1. INTRODUÇÃO 

Há um significativo número de fatores que 

condicionam a localização das empresas num 

dado território. Neste processo é importante 

distinguir os fatores locativos mais latos asso-

ciados à região ou ao país (condições laborais, 

regime fiscal, características da mão-de-obra, 

acesso a mercados, etc.), dos fatores mais 

específicos à escala sub-regional (Leitham et 

al., 2000). A este nível, fatores como a locali-

zação, a acessibilidade, as características do 

local e o custo do solo são particularmente 

importantes na atração de empresas (Leitham 

et al., 2000; Mazzarol et al., 2009; UNIDO, 

2012). Os parques industriais são espaços pla-

neados para acolher a instalação de empresas 

(Mazzarol et al., 2009) e têm sido promovidos 

para atrair empresas e, assim, gerar desenvol-

vimento socioeconómico (Geng e Hengxin, 

2009). A concentração de empresas nestas 

áreas produz efeitos de clusterização, que 

permitem racionalizar custos, integrar as 

empresas em redes, obter complementaridades 

e efeitos de escala, aceder a novos mercados, 

etc. Mas os parques têm igualmente sido pro-

movidos por questões de ordenamento do terri-

tório e de gestão do solo (Leduc & Kann, 

2013). Com a criação destes espaços pretende-

se evitar conflitos com outros usos, nomeada-

mente com o residencial.  

A intensificação tecnológica e do conheci-

mento nos processos produtivos, a substituição 

da indústria pesada por atividades mais ligeiras 

e com maior componente de serviços ditaram o 

surgimento de novas tipologias de espaços 

empresariais (Silva et al., 2008; Fonseca, 

2014). São disso exemplo, os eco-parques, os 

parques empresariais, os parques de negócios, 

os parques tecnológicos e os parques de ciên-

cia e tecnologia. O parque industrial corres-

ponde à tipologia convencional de espaço 

empresarial que mais foi promovida em Portu-

gal (Fonseca, 2014). Por isso, o enfoque deste 

estudo será centrado nos parques industriais. 

Para que os parques industriais se mante-

nham atrativos e funcionais é necessário que 

haja um planeamento e uma gestão adequadas 

ao longo do tempo. No caso de Portugal, ao 

longo das duas últimas décadas, as políticas 

municipais privilegiaram a promoção de mui-

tos parques industriais, com baixo nível de 

capacitação infraestrutural, tecnológica e de 

serviços, em regra sem qualquer estrutura de 

gestão (Silva et al., 2008). Este problema é 

particularmente notório na região noroeste, 

onde a disseminação de pequenos parques 

pouco qualificados, acompanhou o padrão 

urbano fortemente difuso. Daqui resultaram 

parques industriais com baixas taxas de ocupa-

ção, que não passam de meros repositórios de 

empresas, muitas vezes não produtivas (AIM, 

2008; Silva et al., 2008). 

Neste contexto será interessante conhecer a 

opinião dos empresários localizados nos par-

ques industriais para verificar se corroboram os 

diagnósticos efetuados. Neste artigo dá-se con-

ta da opinião dos empresários localizados nos 

parques industriais dos municípios de Barce-

los, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famali-

cão, que constituem a rede conhecida por Qua-

drilátero Urbano. Esta é uma região de fortes 

tradições industriais, um território mesclado 

onde o uso residencial coexiste com unidades 

empresariais dispersas, em regra de setores 

tradicionais. A opinião dos empresários foi 

recolhida através de um inquérito realizado nos 

parques industriais dos quatro municípios. O 

inquérito, enquadrado num estudo mais vasto 

de ordenamento empresarial (Fonseca, 2014), 

procurou atingir três objetivos: (i) identificar 

os motivos e a proveniência das empresas 

fixadas nestes parques industriais; (ii) recolher 

a perceção dos empresários em relação às con-

dições existentes à data do inquérito; (iii) e 

conhecer as futuras intenções locativas dos 

empresários.  

A estrutura do artigo é a seguinte. Depois 

desta Introdução, procede-se a uma revisão da 

literatura focada na utilização do inquérito em 

estudos relacionados com a localização empre-

sarial e com os parques industriais. Na Secção 

3 apresenta-se o caso de estudo. A metodologia 

adotada para a recolha de informação é descri-

ta na Secção 4. Os resultados obtidos são ana-
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Fatores de localização, Quadrilátero Urbano 
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lisados e discutidos na Secção 5, ao que se 

segue a conclusão do estudo. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os atuais mecanismos de planeamento 

requerem o envolvimento ativo da população. 

Numa lógica de planeamento participativo, as 

atitudes e as perceções da população devem ser 

avaliadas e ponderadas para melhor responder 

às suas expectativas, dentro do quadro de 

recursos disponíveis à escala local e para 

robustecer e legitimar o processo de tomada de 

decisão (Jensen et al., 2000). Para facilitar a 

recolha de opiniões da população e o seu 

envolvimento nos processos de planeamento 

têm-se vindo a desenvolver várias soluções, 

nomeadamente através da Web, que permitem 

uma interação mais simples, direta e cómoda 

dos cidadãos com as respetivas entidades que 

gerem o território.  

A este nível, os inquéritos continuam a ser 

uma ferramenta privilegiada na construção 

participativa de soluções (Sipilä e Tyrväinen, 

2005; Vaus, 2012). Os inquéritos são uma 

ferramenta flexível que permite obter um con-

junto diversificado de dados ao nível de opi-

niões, crenças, atitudes e comportamentos de 

uma determinada população. Pelo facto de 

serem instrumentos focalizados e padroniza-

dos, permitem incidir diretamente no objeto de 

estudo, evitando o dispêndio de tempo e de 

recursos. Por serem uma ferramenta eficiente e 

fidedigna para a recolha de informação, os 

inquéritos são utilizados em diversas áreas 

científicas. Para além das ciências sociais, os 

inquéritos são frequentemente utilizados nas 

ciências naturais, no planeamento, nos trans-

portes, na saúde, etc. 

Nas questões do território e do planeamen-

to, a localização e o desempenho das empresas 

e das áreas de acolhimento empresarial são 

assuntos documentados na literatura. A este 

nível, Ramos (2000) refere que o inquérito tem 

sido uma ferramenta utilizada por muitos auto-

res para obter informações sobre as empresas e 

sobre as suas preferências locativas. 

No tópico das empresas, as questões rela-

cionadas com os fatores locativos e de desloca-

lização são os mais abordados. Por exemplo, 

Leitham et al. (2000) estudaram o impacto que 

os transportes exercem na localização das 

empresas através de um inquérito, tendo con-

cluído que a acessibilidade rodoviária é um 

fator muito relevante nas suas decisões de 

(re)localização. Oum e Park (2004) concluí-

ram, através de um inquérito, que a dimensão 

do mercado é o fator mais determinante nas 

decisões de localização de empresas multina-

cionais na Ásia. Um inquérito foi igualmente 

utilizado por Kapsalyamova et al. (2014) no 

estudo do impacto das cidades de baixo carbo-

no na atração de empresas amigas do ambiente. 

Para além das questões locativas há outros 

aspetos que têm sido estudados com inquéritos, 

como as questões operacionais das empresas 

(Alsyouf, 2009), os seus impactos na saúde e 

no bem-estar da população (Pierrette et al., 

2012), no ambiente (Jafar et al., 2013), na ino-

vação (Tavassoli, 2015), no desenvolvimento 

económico (Zhao et al., 2009), etc. 

Quando se centra a análise no caso especí-

fico dos parques industriais, verifica-se uma 

menor produção de estudos, estando muitos 

deles relacionados com o conceito de eco-

parque industrial. Neste contexto e a partir de 

inquéritos, Gibbs e Deutz (2005; 2007) 

demonstraram que os benefícios económicos e 

ambientais dos eco-parques que estudaram 

eram escassos; Panyathanakun et al. (2012) 

recolheram a perceção da população sobre as 

empresas no âmbito de uma iniciativa gover-

namental de promoção de eco-parques na Tai-

lândia; Bai et al. (2014) identificaram a exis-

tência de elevados valores de emissões e de 

assimetrias regionais na implementação de 

eco-parques na China; Veleva et al. (2015) 

revelam que o acesso a edifícios e a infraestru-

turas verdes, a renda baixa e a carga fiscal 

reduzida são os fatores mais valorizados pelos 

empresários localizados num eco-parque no 

Massachusetts. Para além dos eco-parques, 

diversos estudos sobre parques industriais têm 

sido realizados com recurso ao inquérito. Por 

exemplo, nos estudos de Radosevic e Myr-

zakhmet (2009) sobre o contributo dos tecno-

parques na promoção da inovação e de Noweir 

et al. (2013) sobre as condições de saúde e de 

segurança oferecidas aos trabalhadores num 

parque industrial. Ao nível da avaliação das 

condições oferecidas pelos parques às empre-

sas é de destacar o estudo de Mazzarol et al. 

(2009). Os autores realizaram um inquérito a 

604 empresários localizados em parques indus-

triais na região oeste da Austrália para identifi-

car as suas perceções sobre as condições ofere-

cidas pelos parques e os seus comportamentos 

locativos futuros. 

No caso de Portugal, os parques industriais 

têm sido analisados por alguns autores. A nível 
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nacional, o estudo de Oliveira et al. (2000) 

permitiu identificar 786 parques industriais no 

país, dos quais 80 foram analisados mais deta-

lhadamente através de amostragem. Os autores 

concluíram que a oferta de espaços qualifica-

dos e atrativos para as empresas era reduzido. 

À escala regional existem também alguns estu-

dos, como o de Silva et al. (2008) para a região 

Norte, bem como os estudos efetuados pela 

ADRAVE (2008) para os parques industriais 

do vale do Ave e pela AIM (2008) para os 

parques industriais dos municípios do Quadri-

látero. Na literatura encontram-se ainda alguns 

estudos individuais de parques industriais. Por 

exemplo, Carmona (2008) analisou a indústria 

localizada na Batalha, enquanto Jeremias 

(2012) analisou as condições oferecidas pelo 

parque industrial de Beja através de um inqué-

rito aplicado aos gestores e aos trabalhadores 

das empresas ali instaladas.  

 

3. CASO DE ESTUDO: OS PARQUES 

INDUSTRIAIS DO QUADRILÁTERO 

URBANO 

Os quatro municípios que compõem a rede 

do Quadrilátero Urbano (Barcelos, Braga, 

Guimarães e Vila Nova de Famalicão) estão 

localizados numa região de fortes tradições 

industriais: o vale do Ave e do Cávado. Ao 

longo dos últimos 10 anos, a economia do 

Quadrilátero sofreu uma transformação, tor-

nando-se mais terciária e menos dependente da 

indústria. Em 2013, 41% dos empregos eram 

assegurados pelo setor transformador, quando 

essa proporção correspondia a 68% em 2001 

(INE, 2002; 2014). Por outro lado e, de acordo 

com a mesma fonte, o volume de negócios das 

empresas transformadoras cresceu 8% para os 

6550 M€. Estas estatísticas evidenciam a 

reconfiguração da base económica do Quadri-

látero, onde a indústria é menos representativa 

em termos de emprego e de unidades empresa-

riais, mas está a gerar produtos de maior valor 

acrescentado. De acordo com o INE (2014), 

existiam no Quadrilátero 4421 empresas trans-

formadoras (Quadro 1), das quais mais de 

metade pertencia aos setores do vestuário e do 

têxtil. 
Apesar da tendência de desalavancagem 

sentida ao nível do emprego industrial na últi-
ma década, o Quadrilátero continua a ser uma 
importante área industrial no contexto regional 
e nacional. O quociente de localização (QL) é 
revelador dessa importância. O QL é um indi-

cador estatístico que permite medir a especiali-
zação industrial de uma região em relação a 
um território de referência mais vasto1. Segun-
do o INE (2014), o Quadrilátero é mais espe-
cializado, em termos relativos, que a região 
Norte em termos do volume de negócio das 
empresas transformadoras (1,33), do número 
destas empresas (1,35) e do pessoal ao serviço 
(1,41). Em termos relativos, os setores em que 
o Quadrilátero é mais especializado, conside-
rando o volume de negócios, são o têxtil 
(2,77), a produção de equipamentos informáti-
cos e eletrónicos (2,29) e de artigos de borra-
cha (2,06). Cada um dos municípios apresenta-
va uma maior especialização em setores de 
atividade diferentes (Quadro 1). 

As empresas do Quadrilátero empregavam 

cerca de 87000 pessoas ao serviço e eram res-

ponsáveis por um volume de negócios de 6550 

M€, que correspondia a 23% do volume de 

negócios de todas as empresas transformadoras 

da região Norte (INE, 2014). Além disso, a 

economia do Quadrilátero era fortemente 

exportadora, assegurando 1/4 das exportações 

de toda a região Norte, com um saldo positivo 

da balança comercial de aproximadamente 

2000 M€ (INE, 2014). As empresas de Vila 

Nova de Famalicão eram as que mais concor-

riam para o volume das exportações e para o 

saldo da balança comercial (Quadro 1). 

4. METODOLOGIA E RECOLHA DE 

DADOS 

A primeira etapa do trabalho consistiu na reco-

lha de informação sobre os parques industriais 

existentes no Quadrilátero. Para o efeito, os 

quatro municípios foram contactados com o 

objetivo de se identificar a localização dos 

parques e de se recolher um conjunto de atribu-

tos básicos sobre esses espaços (área, número 

de lotes, cobertura por infraestruturas e ameni-

dades, etc.). A recolha de informação foi reali-

zada através de um inquérito enviado eletroni- 

camente para os serviços/técnicos municipais 

previamente contactados. Através deste méto-

                                                            
1  Quando o QL é superior a 1 significa que a região é mais 

especializada que o território de referência numa determinada 

atividade/setor. Quando o QL é inferior a 1, a região tem uma 

menor especialização que o território de comparação. A fórmula 

de cálculo do QL apresenta-se de seguida, sendo: Xrj valor do 

indicador X para o setor j na região r; Xr valor do indicador X 

para todos os setores na região r; Xj valor do indicador X para o 

setor j na região padrão; e X valor do indicador X para todos os 

setores na região padrão: 
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Quadro 1: Indicadores fundamentais da indústria transformadora no Quadrilátero 

Indicadores da ind. transforma-

dora 
Barcelos Braga Guimarães 

Vila Nova de 

Famalicão 

Total do 

Quadrilátero 

Número de empresas 1234 731 1451 1005 4421 

Pessoal ao serviço 20031 12911 30610 23323 86 875 

Volume de negócios (M€) 1181 1189 1837 2341 6550 

Volume das exportações (M€) 629 777 1192 1645 4244 

Saldo comercial (M€) 399 257 572 791 2021 

Setor com maior nível de especiali-

zação segundo o QL Volume de 

negócios; (X = Região Norte) 

Vestuário (4,97) 
Informática 

(11,35) 

Têxtil 

 (4,99) 

Produtos Borracha 

(5,01) 

Têxtil 

(2,77) 

Fonte: INE, 2014 

 

do foi possível identificar a existência de 79 

parques industriais. Na Figura 1 apresenta-se a 

distribuição territorial destes parques e no 

Quadro 2 sintetizam-se os principais dados 

recolhidos. Estes espaços foram enquadrados 

em duas categorias: os parques planeados de 

raiz e que correspondem a loteamentos indus-

triais (51); e as áreas de concentração de 

empresas (ACE), que são espaços empresariais 

classificados como tendo uso industrial e que, 

em regra, evoluíram a partir da fixação de uma 

unidade industrial, que atraiu outras empresas 

para as suas imediações ao longo do tempo 

(28). 
 

Figura 1: Localização e distribuição dos parques industriais no Quadrilátero 

 
                             Fonte: Câmaras Municipais do Quadrilátero, 2012. 

Como o inquérito aos municípios revelou 

uma taxa de preenchimento baixa em alguns 

parâmetros, decidiu-se visitar os 79 parques 

para colmatar essas lacunas e atualizar a 

informação obtida. As visitas foram realizadas 

nos meses de julho a setembro de 2012 e per-

mitiram aprofundar o conhecimento sobre 

estas áreas empresariais. Com a informação 

recolhida foi possível obter as seguintes ideias-

chave, que se sumarizam no Quadro 2:  

i) A maior parte (91%) dos parques indus-

triais têm uma área global média inferior a 50 

hectares sendo, portanto, de pequena ou de 

média dimensão. 

ii) Os parques industriais revelam uma 

acentuada dispersão territorial. Os parques 

surgem nos mais diversos contextos territo-

riais, incluindo no centro dos perímetros urba-

nos, na sua periferia, junto de nós rodoviários 

estruturantes e em espaços rurais.  

iii) Os parques têm uma baixa cobertura por 

infraestruturas e amenidades. Algumas infraes-

truturas básicas, como a rede de abastecimento 

de água e de saneamento, faltam em diversos 
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espaços, enquanto as mais avançadas (rede de 

gás, fibra ótica, ETAR) estão ausentes da 

maior parte deles. No caso dos serviços, con-

cluiu-se que a cobertura é ainda menor. 

iv) Em termos gerais, os 79 parques ocupa-

vam uma área de 1440 hectares (em que 220 

hectares são áreas de expansão), que estava 

dividida em 2404 lotes, dos quais 639 não 

estavam ocupados à data do levantamento. 

v) A quase totalidade dos parques indus-

triais foi promovida por entidades privadas e, 

com apenas uma exceção, não existem estrutu-

ras responsáveis pela sua gestão. Ou seja, não 

existe qualquer lógica de funcionamento con-

dominial nem de partilha de serviços nestas 

áreas.  

vi) Nos 79 parques foram identificadas 865 

empresas, o que leva a concluir que a esmaga-

dora maioria delas (80%) tinha uma localiza-

ção difusa (fora das áreas empresariais). Para 

além disso notou-se a presença de diversas 

empresas não transformadoras nos parques.  

Em função das condições diagnosticadas e 

num quadro em que os próprios municípios 

têm em curso um projeto que visa melhorar a 

atratividade dos parques industriais (Quadrilá-

tero, 2008), a análise das necessidades e das 

perceções dos empresários poderá ser impor-

tantes para orientar as políticas de reordena-

mento e de gestão destes parques.  

 
Quadro 2: Indicadores fundamentais dos parques industriais do Quadrilátero 

Indicadores principais 

parques industriais 
Barcelos Braga Guimarães 

Vila Nova de 

Famalicão 

Total do 

Quadrilátero 

Área global (ha) 107 328 570 434 1440 

Área de implantação (ha) 26 82 136 127 373 

Área disponível para expansão (ha) 1 105 46 66 220 

Total de lotes 315 697 769 623 2404 

Lotes vagos 82 137 273 147 639 

Nº empresas 121 206 333 205 865 

Cobertura (infraestruturas) 53,4% 57,3% 53,0% 55,3% 54,5% 

Cobertura (serviços) 16,9% 27,4% 21,7% 24,1% 22,7% 

Distância a estrada nacional 1,2 km 1,4 km 2,0 km 2,0 km 1,7 km 

Distância a nó de autoestrada 6,5 km 5,6 km 6,3 km 4,7 km 5,8 km 
Fonte: Inquérito aos municípios do Quadrilátero, 2012. 

Aquando do trabalho de campo procedeu-se 

também à realização de um inquérito aos 

empresários localizados nos parques indus-

triais. Como se referiu na Introdução, o objeti-

vo deste inquérito foi o de recolher a perceção 

dos empresários sobre as condições oferecidas 

pelos parques e o de conhecer o comportamen-

to locativo passado e futuro das empresas. 

A primeira etapa deste trabalho consistiu na 

formulação do inquérito. Optou-se por um 

modelo de inquérito com respostas fechadas e 

de preenchimento presencial, com o inquiridor 

a colocar a pergunta e a anotar a resposta. Para 

se aferir o grau de concordância dos inquiridos 

em relação às questões do inquérito optou-se 

por utilizar, em grande parte das perguntas, a 

escala de Likert. Esta escala é um instrumento 

de medição muito utilizado nas ciências 

sociais, permitindo avaliar atitudes e perceções 

(Lantz, 2013). A escala de Likert definida para 

o inquérito baseou-se num conjunto de razões 

sobre as quais os inquiridos teriam que emitir a 

sua concordância ou discordância, em função 

das seguintes opções: concordo totalmente (5), 

concordo (4), nem concordo nem discordo (3), 

discordo (2) e discordo totalmente (1). No 

inquérito, a escala de respostas foi apresentada 

aos inquiridos como sendo contínua e simétri-

ca, desde o discordo totalmente ao concordo 

totalmente, sendo as respostas solicitadas em 

limites de intervalos equidistantes nessa escala.  

O inquérito foi constituído por 14 questões 

(algumas delas contêm diversas opções) que 

recobrem a maior parte dos aspetos com inte-

resse para a caracterização dos parques indus-

triais. Em termos globais, distinguem-se três 

grupos de questões: (i) as relacionadas com a 

localização anterior das empresas e com os 

motivos da localização nesse parque; (ii) a 

avaliação das condições oferecidas pelo par-

que; (iii) e as intenções futuras de deslocaliza-

ção para outros parques/áreas. As opções con-

sideradas no inquérito, nomeadamente as rela-

cionadas com a localização, tiveram em conta 

os fatores mais influentes à escala sub-

regional, que estão essencialmente relaciona-

dos com a localização e com as características 

do local (Leitham et al., 2000). Verificou-se 

que fatores como o custo da mão-de-obra, as 

políticas fiscais, os custos com as utilities, a 
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proximidade a centros urbanos regionais e 

tecnológicos são idênticos, pelo que não serão 

decisivos na localização das empresas à escala 

do Quadrilátero. Estes fatores locativos colo-

cam-se mais a uma escala regional, nacional e 

internacional, envolvendo empresas de maior 

dimensão (Leitham et al., 2000). 

Uma vez definido o modelo do inquérito, 

passou-se para o processo de amostragem. Para 

diminuir os riscos de enviesamento dos resul-

tados, procurou-se que a amostra refletisse as 

características do tecido empresarial instalado 

nos parques industriais. Definiu-se que apenas 

as empresas transformadoras seriam abrangi-

das pelo inquérito, pois os parques são essen-

cialmente promovidos para acolher este tipo de 

empresas. Ao nível de cada município, a amos-

tra foi segmentada em função do número de 

empresas existentes em cada parque, do seu 

setor de atividade e da sua dimensão (Quadro 

3). No entanto, não se conseguiu que a amostra 

refletisse, rigorosamente, as características do 

tecido empresarial, porque nem sempre foi 

possível inquirir os gerentes das empresas com 

as características pretendidas, como se pode 

constatar a partir dos valores da coluna “Dife-

rença” do Quadro 3.  

 

 

Quadro 3: Comparação da amostra com as empresas instaladas nos parques industriais  

Indicadores 
Parques industriais Amostra Diferença 

Total % [A] Total % [B] [B-A] 

Barcelos 115 13,3 11 14,1 +0,8 

Braga 218 25,2 23 29,5 +4,3 

Guimarães 322 37,2 27 34,6 -2,6 

Vila Nova de Famalicão 210 24,3 17 21,8 -2,5 

Setores de atividade      

Alimentar/bebidas 23 2,7 3 3,8 +1,1 

Têxtil/Vestuário 406 46,9 35 44,9 -2,0 

Couro/Calçado 29 3,4 2 2,6 -0,8 

Metalomecânica 225 26,0 23 26,9 +0,9 

Recursos minerais não metálicos 41 4,7 5 6,4 +1,7 

Outros 141 16,3 10 15,4 -0,9 

Dimensão (Nº de trabalhadores)      

0-9 342 39,5 22 28,2 -11,3 

10-19 189 21,8 20 25,7 +3,9 

20-49 190 22,0 19 24,4 +2,4 

50-249 127 14,7 15 19,2 +4,5 

≥ 250 17 2,0 2 2,6 +0,6 
[A]: percentagem considerando os 79 parques industriais; [B]: percentagem considerando os 78 inquéritos. 

Fonte: Inquérito às empresas instaladas nos parques industriais do Quadrilátero, 2012. 

 

 

 

Em termos globais foram realizados 78 

inquéritos, o que corresponde a 9% das empre-

sas instaladas nos parques industriais dos qua-

tro municípios. Esta percentagem situa-se aci-

ma da margem mínima (1%) defendida por 

Kotler e Armstrong (1993), como sendo repre-

sentativa do respetivo universo populacional. 

No entanto, em virtude da variação na repre-

sentatividade das amostras (Quadro 3), optou-

se por não realizar testes não paramétricos 

(como o de Kuskal Wallis, por exemplo) para 

verificar se as médias por município seriam ou 

não estatisticamente diferentes. O inquérito aos 

empresários foi também realizado entre os 

meses de julho e de setembro de 2012 aquando 

das visitas aos parques industriais. 

 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

OBTIDOS 

Na presente secção analisam-se os resulta-

dos obtidos com o inquérito aos empresários 

instalados nos parques industriais do Quadrilá-

tero Urbano. Começa-se por dar conta do ante-

rior contexto locativo das empresas e dos 

motivos de deslocalização/instalação nas áreas 

empresariais. Depois apresenta-se a avaliação 

efetuada pelos empresários às condições ofere-

cidas pelos parques à data da realização do 

inquérito. E, por último, analisam-se as inten-

ções de futuras deslocalizações manifestadas 

pelos empresários. 
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5.1 Contexto locativo anterior e motivos 

de localização no parque industrial 

O primeiro aspeto abordado no inquérito foi 

a origem das empresas instaladas nos parques 

industriais, ou seja, se a empresa provinha de 

outro parque ou de uma localização difusa. O 

inquérito demonstrou que 64% das empresas 

estiveram implantadas noutros locais, o que 

demonstra que a deslocalização, entendida 

como a mudança de local de uma empresa, foi 

expressiva neste território. Por outro lado, as 

deslocalizações destas empresas foram, essen-

cialmente, fenómenos limitados à escala do 

próprio município: 90% das empresas já ope-

ravam no concelho do parque industrial para 

onde se mudaram. O inquérito revelou também 

que a maioria das empresas que se deslocaliza-

ram para os parques industriais (55%) tinha 

uma localização difusa. A mudança de local foi 

justificada tanto pelas melhores condições 

oferecidas pelos parques, como por imposições 

legais, nomeadamente associadas à expansão 

das empresas. 

Das 78 empresas inquiridas, 50 deslocaliza-

ram-se para os parques industriais (Quadro 4). 

Tratam-se, sobretudo, de empresas de pequena 

e micro dimensão pertencentes aos setores do 

têxtil e do vestuário. A deslocalização não foi, 

contudo, um processo com idêntica magnitude 

nos quatro municípios. Trata-se de um fenó-

meno que afetou mais as empresas localizadas 

em Guimarães e em Braga, tendo uma menor 

expressão em Barcelos. 

Além disso, o inquérito demonstrou que 

69% das empresas localizadas nos loteamentos 

já estiveram instaladas noutros locais, enquan-

to nas ACE essa percentagem era de 31%. 

Apesar das ACE serem espaços globalmente 

menos qualificados, verifica-se que as empre-

sas instaladas nestas áreas têm uma maior 

estabilidade locativa. Tal facto estará relacio-

nado com a maior dimensão média das empre-

sas e com a especificidade de algumas ativida-

des, não havendo nos loteamentos uma oferta 

que dê resposta às necessidades destas empre-

sas. 

É também de salientar que a esmagadora 

maioria das empresas (85%) instalou-se nos 

parques industriais ao longo das últimas duas 

décadas. Esta dinâmica estará diretamente 

relacionada com à promoção de solo industrial 

feita pelos municípios a partir de inícios da 

década de 1990. No entanto, é de salientar que 

dois dos mais antigos parques industriais do 

país estão localizados neste território. São os 

casos do parque de Celeirós (Braga) e de São 

João da Ponte (Guimarães). A origem destes 

dois parques remonta à década de 1970, altura 

em que foram promovidos pela já extinta 

Empresa Pública de Parques Industriais. 

 
 

Quadro 4: Características das empresas que já tiveram outra localização 

Indicadores 

Empresas  

deslocalizadas 

Total=50 % 

Distribuição geográfica   

Barcelos 9 18 

Braga 15 30 

Guimarães 16 32 

Vila Nova de Famalicão 10 20 

Setores de Atividade   

Alimentar/bebidas 1 2 

Têxtil/Vestuário 25 50 

Couro/Calçado 1 2 

Metalomecânica 14 28 

Recursos minerais não metálicos 3 6 

Outros 6 12 

Dimensão (Nº de trabalhadores)   

0-9 11 22 

10-19 14 28 

20-49 15 30 

50-249 10 20 
  Fonte: Inquérito às empresas instaladas nos parques industriais do Quadrilátero, 2012. 
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A identificação dos motivos que estiveram 

na origem da localização das empresas nos 

parques industriais foi também um dos aspetos 

chave do inquérito. Para se aquilatarem estes 

motivos, os inquiridos avaliaram 10 fatores 

locativos em função da sua importância na 

decisão da (des)localização nesse espaço, utili-

zando para o efeito a referida escala de Likert. 

Na Figura 2 apresentam-se os valores médios 

obtidos para as empresas inquiridas nos par-

ques de cada município e os respetivos valores 

médios de todos os parques do Quadrilátero. 

 
 

Figura 2: Motivos que originaram a localização das empresas nos parques 

 

 
 

Fonte: Inquérito aos empresários localizados nos parques industriais do Quadrilátero, 2012. 

 

 

O fator mais valorizado (média ponderada 

acima de 4) foi a existência de espaço disponí-

vel para a instalação da empresa. Este fator é 

transversal a todos os setores de atividade e a 

quase todos os municípios. Apenas para os 

empresários de Braga, a localização geográfica 

do parque foi considerada um fator mais rele-

vante (4,1). A capacidade de acolhimento, sob 

a forma de lotes ou de pavilhões industriais foi, 

portanto, um argumento forte que permitiu 

eliminar um dos principais obstáculos que se 

colocam à entrada em funcionamento e, por 

vezes, à expansão do negócio de uma empresa: 

a falta de uma área disponível. 

Numa segunda ordem de importância sur-

gem três fatores que obtiveram uma ponderação 

 

 

compreendida entre 3 e 4 na referida escala de 

Likert. Neste grupo incluem-se as questões 

relacionadas com a localização geográfica do 

parque (3,8), com as acessibilidades (3,6) e 

com a infraestruturação do espaço (3,5). Com 

exceção de Braga, a localização geográfica foi 

o segundo fator mais valorizado pelos empre-

sários dos restantes três municípios, demons-

trando que a maior parte dos empresários con-

corda com os locais definidos para a instalação 

dos parques industriais. Relacionada com a 

localização surge a acessibilidade às áreas 

empresariais. Este fator foi mais relevante para 

os empresários de Braga e de Vila Nova de 

Famalicão, o que poderá indicar que os acessos 

a estes parques eram melhores do que em Bar-
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celos e em Guimarães. A classificação atribuí-

da à cobertura por infraestruturas que, em ter-

mos globais, foi idêntica nos quatro municí-

pios, não deixa, contudo, de ser inesperada, 

pois em muitos espaços continuam a diagnosti-

car-se carências de diversas infraestruturas 

básicas, como redes de água e de saneamento. 

O peso atribuído a esta componente poderá, 

então, justificar-se pela pior cobertura que 

muitas destas empresas teriam nos locais onde 

estavam inicialmente localizadas, nomeada-

mente nas áreas difusas. 

O custo do solo não foi considerado um 

fator crítico para a (des)localização das empre-

sas nos parques industriais (média ponderada 

de 3,2). A opinião generalizada foi a de que os 

preços, tanto ao nível do arrendamento, como 

da compra dos lotes ou dos pavilhões, estavam 

em linha com o praticado pelo mercado. O 

preço foi considerado mais vantajoso para os 

empresários de Barcelos (3,4) do que pelos de 

Vila Nova de Famalicão (3,1). Pontualmente, 

alguns empresários queixaram-se que o custo 

do solo era demasiado alto para o nível de 

infraestruturação existente em alguns espaços, 

como sucedeu no parque industrial do Chão da 

Mata, em Guimarães. 

As restantes opções consideradas no inqué-

rito pesaram menos na decisão de instalação 

nos parques industriais. Neste lote de opções 

incluem-se os motivos pessoais, como as ques-

tões familiares e as preferências dos empresá-

rios, que registaram uma média ponderada de 

2,9. Os fatores relacionados com a maior pro-

ximidade aos fornecedores (2,4), a outras 

empresas importantes na cadeia de produção 

(2,4), às matérias-primas (2,3) e ao mercado 

consumidor final (2,3) foram ainda menos 

influentes na decisão locativa dos empresários. 

Nos dois primeiros casos, foi possível consta-

tar que a maior parte das empresas têm uma 

carteira de fornecedores (e de clientes) relati-

vamente dispersa, sobretudo pela região Norte 

de Portugal, não se restringindo às empresas 

localizadas no respetivo espaço empresarial. 

Aliás, foram muito poucos os casos em que os 

empresários referiram ter fornecedores ou rela-

cionamentos produtivos com outras empresas 

instaladas no mesmo parque. Tal facto vem 

demonstrar que a clusterização é um fenómeno 

ausente destas áreas, onde coexistem ativida-

des pertencentes a ramos de atividade sem 

qualquer ligação entre si. 

A proximidade às matérias-primas e ao 

mercado consumidor foram os fatores menos 

valorizados. A maior parte das matérias-primas 

(e dos produtos semitransformados) que ali-

mentam as empresas procedem de outros locais 

e, em muitos casos, vêm mesmo do estrangei-

ro. Apesar dos parques estarem próximos dos 

centros urbanos do Quadrilátero e do Grande 

Porto, verificou-se que a produção de diversas 

empresas se destina a mercados internos (e 

externos) mais distantes, pelo que este fator 

também não foi considerado relevante. 

Para além destas opções, cerca de 20% dos 

empresários fez questão de elencar outros fato-

res. A necessidade de expandir a atividade, o 

surgimento de uma oportunidade de negócio 

(decorrente de um pavilhão industrial que ficou 

vago) e a obrigatoriedade de instalar a empresa 

num parque para obter licenciamento foram os 

três fatores mais invocados. 

5.2 Avaliação das condições oferecidas 

pelos parques industriais 

Um dos objetivos fundamentais do inquéri-

to foi o de recolher a perceção dos empresários 

em relação às condições oferecidas pelos par-

ques às empresas. Para tal, os empresários 

foram confrontados com um conjunto de 10 

parâmetros que foram avaliados através da 

escala de Likert. Na Figura 3 apresentam-se os 

valores médios obtidos a cada parâmetro por 

município e para o conjunto de todos os par-

ques do Quadrilátero. 

A componente que mereceu melhor avalia-

ção média (3,8) foi o bom ambiente existente 

entre as empresas instaladas nos parques (Qua-

dro 5). Este aspeto foi o mais valorizado pelos 

empresários de Barcelos e de Guimarães. No 

entanto, o relacionamento não ultrapassa a boa 

convivência, sendo raros os casos em que exis-

te algum tipo de cooperação entre as empresas.  

A acessibilidade foi o segundo parâmetro 

com melhor avaliação. Os empresários de Vila 

Nova de Famalicão foram os que mais valori-

zaram este parâmetro (4,1). No entanto, a um 

nível mais desagregado, alguns espaços foram 

avaliados de forma mais crítica, seja pelo mau 

estado de conservação dos pavimentos, seja 

pelo inadequado dimensionamento e caracte-

rísticas das vias, que dificultam a circulação de 

veículos pesados. Estas avaliações foram reco-

lhidas, por exemplo, nos parques de Chão da 

Mata e Boavista (Guimarães), Sobreposta 

(Braga) e Vila Boa (Barcelos). 

A adequação dos edifícios às necessidades 

das empresas registou uma ponderação de 3,7. 
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Figura 3: Avaliação das condições existentes nos parques industriais 

Fonte: Inquérito aos empresários localizados nos parques industriais do Quadrilátero, 2012. 

 

A maior parte dos inquiridos considerou que as 

características dos edifícios se ajustam às 

necessidades das empresas em termos de área 

disponível, acessos para máquinas e veículos, 

de conforto, etc. Porém, alguns empresários 

criticaram a pequena dimensão da maior parte 

dos edifícios industriais, que limita a expansão 

dos negócios. Foram identificados casos de 

empresas cuja atividade estava repartida por 

mais de um pavilhão e situações em que a 

dimensão dos edifícios impediu a expansão dos 

negócios. Tais factos verificaram-se, por 

exemplo, nos parques de Sequeira (Braga), 

Souto Santa Maria e Chão da Mata (Guima-

rães). 

Em relação à adequação e qualidade das 

infraestruturas, a avaliação dos empresários 

fixou-se em 3,7 também. No caso deste parâ-

metro obteve-se um maior desvio-padrão nas 

respostas, que reflete a maior divergência de 

opiniões. Para os empresários de Braga este 

aspeto foi mesmo o mais valorizado (4,0). No 

entanto, nos parques de Barcelos essa avalia-

ção foi mais contida, fixando-se em 3,3. Face 

ao diagnóstico realizado no terreno, através do 

qual se constatou a existência de diversas 

carências infraestruturais, esta avaliação não 

deixou de ser surpreendente. Tal facto não se 

poderá desligar da pior cobertura existente nos 

locais onde algumas empresas estavam ini-

cialmente instaladas, bem como às reduzidas 

necessidades de muitas empresas em termos de 

infraestruturas tecnológicas e ambientais. 

Depois houve um conjunto de parâmetros 

que foram avaliados de forma intermédia, 

como as facilidades para cargas e descargas 

(3,4), a segurança do parque (3,3), o valor da 

renda (3,3) e a manutenção do espaço público 

(3,0). 

De uma forma geral, os loteamentos de 

maiores dimensões são aqueles que apresentam 

maiores facilidades para a circulação, mano-

bras e estacionamento dos veículos pesados. 

Todavia, em ¼ dos espaços empresariais, os 

empresários assinalaram diversos problemas 

relacionados com a inadequação das vias para 

a circulação de veículos pesados e com a falta 

de lugares de estacionamento. Este problema 

foi particularmente sentido em Guimarães, 

onde esta componente obteve o menor valor 

médio (3,1). Apesar da opinião dominante ser 

a de que a segurança era razoável, cerca de 
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20% dos inquiridos queixaram-se da existência 

de problemas (assaltos, vandalismo), sobretudo 

nos espaços de Guimarães, Braga e Vila Nova 

de Famalicão. Em nove deles, a falta de condi-

ções de segurança foi mesmo considerada 

como o principal ponto fraco dos espaços 

empresariais. As causas apontadas para a inse-

gurança foram a falta de policiamento nos 

espaços empresariais, a insuficiente iluminação 

pública e a dificuldade em criar estruturas 

associativas, sobretudo nos espaços de maior 

dimensão. O inquérito demonstrou também 

que a percentagem de empresários a operar em 

edifícios arrendados era minoritária (32%). 

Para estes, o valor da renda foi considerado 

como estando ajustado aos preços do mercado. 

A manutenção do espaço público pelos muni-

cípios foi avaliada de forma neutral (3,0). 

Todavia, alguns empresários, sobretudo de 

Barcelos e de Guimarães, fizeram uma apre-

ciação mais crítica, referindo que os serviços 

municipais eram responsáveis pelo abandono e 

pela decadência em que alguns parques se 

encontravam (por exemplo, Vila Boa, Lijó, 

Chão da Mata, Linhares, Brito, etc.). 

As duas componentes que tiveram uma ava-

liação mais desfavorável foram a cobertura por 

transportes públicos (2,9) e a qualida-

de/diversidade dos serviços existentes nos 

parques (2,8). No primeiro caso, foi possível 

concluir que, só muito pontualmente, os trans-

portes públicos (autocarros) serviam os respe-

tivos espaços empresariais. Para além da dis-

tância a que passavam dos parques, a baixa 

frequência das carreiras e os horários pratica-

dos foram outros aspetos criticados pelos 

inquiridos. Deste modo, o transporte privado 

era o mais utilizado nas deslocações para os 

parques industriais do Quadrilátero. A cobertu-

ra por transportes públicos foi mesmo a com-

ponente avaliada de forma mais desfavorável 

pelos empresários de Vila Nova de Famalicão 

(Quadro 5). 

 

Quadro 5: Fatores locativos mais e menos ponderados pelos empresários 

Municípios 
Fator locativos mais  

ponderado 

Avaliação 

Média 

Fator locativos menos  

ponderados 

Avaliação 

Média 

Barcelos Ambiente empresarial do parque 3,9 Qualidade dos serviços 2,3 

Braga Qualidade das infraestruturas 4,0 Qualidade dos serviços 3,2 

Guimarães Ambiente empresarial do parque 3,8 Qualidade dos serviços 2,5 

Vila Nova de Famalicão Acessibilidade 4,1 Transportes públicos 2,7 

Quadrilátero (média geral) Ambiente empresarial do parque 3,8 Qualidade dos serviços 2,8 

Fonte: Inquérito aos empresários localizados nos parques industriais do Quadrilátero, 2012. 

 

 

Em termos gerais, a qualidade/diversidade 

dos serviços existentes nos parques acabou por 

ser o parâmetro pior classificado, nomeada-

mente pelos empresários de Barcelos (2,3), 

Guimarães (2,5) e Braga (3,2). A opinião 

dominante foi a de que faltavam muitos servi-

ços nos espaços empresariais, o que obrigava 

as pessoas a deslocarem-se para fora, nomea-

damente para recorrerem a restaurantes. Os 

inquiridos atribuíram a falta de amenidades ao 

desinvestimento, à falta de estruturas de ges-

tão, à dificuldade em criar associações empre-

sariais e ao abandono a que os parques estavam 

votados pelas entidades promotoras a partir do 

momento em que os lotes/pavilhões são vendi-

dos. A perceção dos empresários em relação 

aos problemas resultantes da inexistência de 

estruturas de gestão está, portanto, em conso-

nância com o diagnóstico efetuado anterior-

mente. 

 

Em suma, os empresários avaliaram de 

forma moderadamente satisfatória as condições 

oferecidas pelos parques do Quadrilátero (3,3). 

No geral, o inquérito demonstrou que as apre-

ciações não foram nem muito favoráveis (o 

aspeto mais valorizado foi o relacionamento 

entre as empresas, com 3,8), nem muito desfa-

voráveis (o aspeto mais criticado foi a qualida-

de/diversidade dos serviços, com uma avalia-

ção de 2,8). A análise a uma escala mais fina 

revela algumas diferenças regionais. Os 

empresários que deram uma nota mais favorá-

vel às condições disponibilizadas pelos par-

ques foram os de Vila Nova de Famalicão 

(3,5), enquanto os de Guimarães foram mais 

comedidos nessa avaliação (3,3). Mais notória 

foi a diferença na apreciação feita pelos 

empresários localizados nos loteamentos (3,5) 

em comparação com a dos industriais instala-

dos em ACE (2,8). Esta análise sugere que no 
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Quadrilátero existiam municípios e tipologias 

de espaços que ofereciam diferentes condições 

à atividade das empresas, incluindo ao nível do 

próprio município. A informação constante do 

Quadro 6 corrobora estas conclusões, demons-

trando que existiam diferenças apreciáveis 

entre os parques melhor e pior avaliados em 

cada município, que os espaços melhor avalia-

dos correspondiam a loteamentos e que as duas 

áreas pior classificadas em dois dos municípios 

eram ACE, ou seja, espaços não planeados de 

raiz para o acolhimento de empresas. 
  

 

Quadro 6: Parques industriais melhor e pior classificados segundo a opinião dos empresários 

Município 
Parque melhor  

classificado 

Avaliação 

média 

Parque pior  

classificado 

Avaliação 

média 

Barcelos Loteamento Várzea 3,63 Loteamento Vila Boa 2,39 

Braga Loteamento Celeirós 3,92 ACE Padim da Graça 2,00 

Guimarães Loteamento Pevidém 4,33 ACE Chão da Mata 1,50 

Vila Nova de Famalicão Loteamento Carreira 4,00 Loteamento Requião 2,56 

Fonte: Inquérito aos empresários localizados nos parques industriais do Quadrilátero, 2012. 

 

 

5.3 Futuras deslocalizações das 

empresas: motivos e áreas de destino 

Na secção 5.1 referiu-se que 64% das 

empresas tinham estado implantadas noutros 

locais, sendo que a maior parte delas provi-

nham de localizações difusas. Como a desloca-

lização foi um fenómeno expressivo no passa-

do, procurou-se indagar se os empresários 

tencionavam mudar novamente para outro 

local e, em caso afirmativo, saber se esses 

motivos estavam relacionados com as condi-

ções oferecidas pelo parque industrial. 

O inquérito demonstrou que 90% dos 

empresários inquiridos não tencionavam deslo-

calizar-se, o que sugere que estavam minima-

mente satisfeitos com as condições oferecidas 

por esse parque. Ao nível municipal obteve-se, 

contudo, alguma variação nas respostas. 

Enquanto em Vila Nova de Famalicão nenhum 

dos empresários manifestou intenção de se 

deslocar para um novo local, 18% dos inquiri-

dos de Barcelos e 14% de Guimarães manifes-

taram essa intenção. Por outro lado, verifica-se 

que a percentagem dos que estão instalados em 

ACE e que revelaram intenção de sair (20%) é 

superior à dos que estão em loteamentos (9%). 

Esta diferença poderá explicar-se pelas condi-

ções mais precárias que se diagnosticaram nas 

ACE. 

Em relação ao grupo dos que pretendem 

mudar de localização, não existe uma correla-

ção clara entre a avaliação geral que é feita dos 

espaços e a decisão de deslocalização. No 

entanto, o cruzamento da informação permitiu 

obter as duas situações-tipo seguintes: 

a) Empresários  que classificaram de forma 

desfavorável os parques e que revelaram inten-

ção de se deslocalizar. Neste grupo enqua-

dram-se 25% destes inquiridos. Os motivos 

invocados para a saída prendem-se com a insu-

ficiente cobertura ao nível de infraestruturas e 

de serviços e com a perda de importância dos 

fatores que levaram à instalação nesses locais 

(baixo custo do solo). Neste caso há uma cor-

relação direta entre as más condições ofereci-

das pelos parques e a decisão de sair dos 

empresários. 

b) Empresários que classificaram de forma 

neutral ou favorável os parques e que revela-

ram intenção de se deslocalizar. Este grupo 

corresponde à maior parte dos que pretendem 

deslocalizar-se. Neste caso, os motivos de saí-

da não estão relacionados com a qualidade dos 

espaços, mas essencialmente com a falta de 

áreas de expansão e/ou com a dimensão dos 

pavilhões, que é impeditiva de uma expansão 

da atividade. Mais pontualmente, o valor da 

renda foi apontado como o motivo dessa deci-

são. 

Em suma verificou-se que, uma vez instala-

das as empresas nos parques empresariais, a 

percentagem de empresários que manifestou 

intenção de mudar de local foi relativamente 

baixa. Para tal também contribuirá o facto de 

82% das empresas que se deslocalizaram no 

passado serem provenientes de locais difusos, 

onde as condições de acolhimento eram mais 

precárias. Este fator estará também na origem 

da avaliação globalmente satisfatória que foi 

feita aos parques, apesar do diagnóstico evi-

denciar a existência de diversas lacunas em 

muitos deles. Os que pretendem mudar de 

localização alegaram, essencialmente, causas 



Revista Portuguesa de Estudos Regionais, nº 43 

64 

não relacionados com as más condições ofere-

cidas pelos parques. A própria conjuntura eco-

nómica e financeira adversa foi referida por 

alguns empresários como sendo limitadora da 

expansão da atividade, bem como da mudança 

de local da empresa. 

Em relação aos inquiridos que mostraram 

intenção de se deslocalizar, 88% afirmaram 

que o futuro local de destino será no mesmo 

município e nenhum deles mostrou intenção de 

se mudar para fora do Quadrilátero. Neste 

caso, mantém-se a tendência referida na secção 

5.1 a respeito das deslocalizações passadas 

terem sido maioritariamente intraconcelhias. 

6. CONCLUSÕES 

No artigo apresenta-se o resultado de um 

inquérito aos empresários localizados nos par-

ques industriais do Quadrilátero Urbano 

(municípios de Barcelos, Braga, Guimarães e 

Vila Nova de Famalicão). O inquérito foi um 

dos elementos fulcrais de um estudo mais vas-

to de ordenamento dos espaços empresariais 

deste território. O objetivo do inquérito foi o 

de conhecer os motivos que levaram os empre-

sários a instalarem-se nestes parques empresa-

riais, recolher a avaliação que fazem das con-

dições oferecidas por esses espaços e identifi-

car o seu comportamento locativo passado e 

futuro. 

A realização do inquérito permitiu corrobo-

rar várias análises obtidas com o diagnóstico 

feito no território. Em síntese, confirmou que: 

(i) as acessibilidades e a localização aparecem 

como pontos fortes da maioria dos parques 

industriais; (ii) a existência de espaço disponí-

vel, infraestruturado e com bons acessos foram 

determinantes na escolha das empresas; (iii); 

que não existe uma rede estruturada de parques 

à escala municipal e supramunicipal; (iv) e 

reforçou a noção de que as ACE são espaços 

menos atrativos do que os loteamentos. 

Por outro lado, a avaliação feita pelos 

empresários foi inesperada em relação a alguns 

parâmetros. Não tanto ao nível da avaliação 

globalmente satisfatória que foi feita dos par-

ques, mas mais ao nível da avaliação favorável 

atribuída à cobertura por infraestruturas (onde 

foram identificadas carências básicas diversas). 

E porque se esperava que a ausência de servi-

ços fosse avaliada de uma forma ainda mais 

desfavorável. Esta conclusão sugere que as 

empresas apresentam baixos índices de exi-

gência em relação à qualidade e à diversidade 

das infraestruturas e dos serviços existentes 

nos parques, facto que ficará a dever-se: (i) aos 

baixos requisitos tecnológicos das empresas, a 

maior parte delas ligadas aos setores ditos tra-

dicionais; (ii) à origem dispersa de muitas 

empresas, onde as condições para a atividade 

eram mais precárias; (iii) e à própria urbaniza-

ção difusa do território, que permite que alguns 

serviços sejam prestados num regime de pro-

ximidade. 

Outros aspetos que à partida não eram 

expectáveis prendem-se com a reduzida 

influência que o custo do solo exerceu no 

comportamento locativo das empresas e que a 

falta de espaço, associada à dimensão relati-

vamente padronizada dos pavilhões industriais, 

fosse o principal motivo invocado para as des-

localizações. A relativamente baixa percenta-

gem de empresários que manifestou intenção 

de se deslocalizar no futuro (10%) também 

contrasta com a maior incidência que este 

fenómeno teve no passado e que envolveu 64% 

das empresas inquiridas. 

O inquérito revelou também a existência de 

algumas disparidades subregionais e setoriais. 

Assim, o estudo demonstrou que a avaliação 

média dos parques industriais de Guimarães e 

de Barcelos é inferior à efetuada pelos empre-

sários de Braga e de Vila Nova de Famalicão. 

Com efeito, nos dois primeiros municípios é 

notória uma maior dispersão territorial dos 

parques, que se reflete numa pior cobertura por 

infraestruturas e serviços e num menor índice 

de acessibilidade. O estudo demonstrou ainda 

que os loteamentos foram avaliados de uma 

forma mais favorável (3,4) do que as áreas que 

não foram planeadas de raiz para o acolhimen-

to de empresas (3,0). Por outro lado, verifica-

se que a avaliação feita pelos empresários que 

têm micro empresas é mais favorável do que a 

realizada pelos empresários que têm empresas 

de média e grande dimensão. Os maiores 

requisitos locativos associados às empresas de 

maiores dimensões estarão na origem de uma 

opinião menos favorável das condições dispo-

nibilizadas pelos parques. Ao nível da avalia-

ção por setores de atividade verifica-se que há 

um padrão de respostas mais heterogéneo, 

embora as apreciações mais favoráveis tenham 

sido feitas por empresários dos setores ditos 

tradicionais (vestuário, calçado e mobiliário). 

As conclusões obtidas com o inquérito 

refletem a opinião dos atores que desenvolvem 

a sua atividade quotidiana nos parques indus-

triais e que, por isso mesmo, conhecem mais 
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de perto os problemas e as necessidades destes 

espaços. Os resultados alcançados estão em 

linha com outros estudos similares. Por exem-

plo, o bom relacionamento entre as empresas 

foi igualmente avaliado pelos empresários 

como um aspeto positivo no estudo realizado 

por Carmona (2008). A acessibilidade foi tam-

bém um fator locativo influente na decisão de 

localização noutros parques industriais, tanto 

ao nível nacional (Carmona, 2008), como 

internacional (Leitham et al., 2000; Mazzarol 

et al., 2009). Esta constatação vem corroborar 

a importância da acessibilidade enquanto fator 

locativo e reforçar a noção de que os parques 

industriais sejam planeados para locais dotados 

de bons acessos. Por outro lado, a baixa cober-

tura por serviços percecionada pelos inquiridos 

está também em conformidade com as conclu-

sões de outros estudos realizados na região 

Norte de Portugal. Por exemplo, Silva et al. 

(2008) referem que a oferta regional de espa-

ços empresariais se caracteriza pela inexistên-

cia de serviços tecnológicos e de apoio à ges-

tão e facilitação do negócio. Em concreto, para 

o Ave e o Cávado, o estudo refere a existência 

de uma oferta pouco qualificada, com a disper-

são das empresas por parques com característi-

cas muito diversas. O inquérito realizado per-

mitiu corroborar também esta última constata-

ção, uma vez que em cada um dos municípios 

houve parques avaliados de forma muito desi-

gual, refletindo as diferentes condições ofere-

cidas às empresas. Mais inesperada foi a ava-

liação favorável dada às infraestruturas (3,7), 

quando se constatou que a cobertura geral dos 

parques era de 55%. Neste caso, a avaliação 

dos empresários contrasta com outros estudos 

realizados na região (Silva et al., 2008; 

ADRAVE, 2008; Fonseca, 2014), que referem 

que a baixa componente infraestrutural concor-

re para a baixa atratividade dos parques indus-

triais nesta região. A origem difusa de muitos 

destes empresários, onde as condições de ati-

vidade seriam mais precárias, associada às 

baixas exigências tecnológicas das empresas 

poderão explicar esta perceção. O preço do 

solo industrial, que é referido por diversos 

autores como um fator crítico (Lin e Ben, 

2009; Ryo, 2013) também não foi avaliado 

como condicionador, quer à instalação no par-

que, quer a futuras deslocalizações. Os empre-

sários consideraram que os preços praticados 

estavam ajustados ao mercado. A manutenção 

do espaço público (apesar da apreciação global 

de 3,0) foi avaliada de forma desfavorável 

pelos empresários de Barcelos e de Guimarães. 

No estudo realizado por Carmona (2008), a 

manutenção municipal dos espaços públicos 

foi classificada pelos inquiridos como um dos 

aspetos mais desfavoráveis dos espaços empre-

sariais que analisou. No estudo de Jeremias 

(2012) também se conclui que os empresários 

reclamam uma maior proximidade e coopera-

ção dos municípios. Na região Norte, Silva et 

al. (2008) referem que este problema resulta da 

inexistência de uma gestão condominial dos 

espaços e do relativo abandono municipal a 

que os parques ficam votados depois da venda 

dos lotes. A apreciação globalmente positiva 

feita pelos empresários dos parques industriais 

do Quadrilátero contrasta, então, com o diag-

nóstico feito para a região Norte por Silva et al. 

(2008) e para os parques de outras regiões do 

país (Jeremias, 2012), o que também estará 

associado às condições atrativas destes quatro 

municípios e à sua localização estratégica e 

proximidade à Área Metropolitana do Porto. 

Apesar da amostra ser representativa de 9% 

das empresas nos parques industriais, admite-

se a existência de algumas limitações que 

deverão ser colmatadas em futuros estudos. 

Desde logo, os inquéritos centraram-se na 

recolha da opinião dos gestores das empresas. 

Admite-se que a recolha da opinião dos traba-

lhadores será importante para robustecer o 

estudo sobre as condições oferecidas pelos 

parques industriais. A inclusão de mais fatores 

locativos para alargar o âmbito do processo de 

recolha de informação também será importan-

te, nomeadamente para perceber a competição 

exercida pelos municípios vizinhos na atração 

de empresas. Opções como as derramas muni-

cipais, a proximidade a infraestruturas logísti-

cas regionais, a organização e divulgação do 

espaço, a articulação com centros de I&D 

poderão ser importantes para analisar a 

influência destes fatores, que não foram con-

templados no inquérito realizado. Uma vez que 

o Quadrilátero é um território onde se assiste a 

um elevado desordenamento da localização 

empresarial (Silva et al., 2008) também seria 

importante inquirir as empresas em localização 

difusa, uma vez que o inquérito demonstrou 

que 55% das empresas nos parques provém 

destas áreas. Que condições estas empresas 

enfrentam? Em que condições se deslocaliza-

rão para um parque? Quais são as suas inten-

ções locativas futuras? Estas são algumas das 

questões que o inquérito às empresas difusas 

ajudaria a responder. 
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Apesar de tudo, entende-se que as conclu-

sões obtidas com este estudo são importantes, 

pois permitem adotar estratégias de ordena-

mento mais assertivas, eficazes e robustas, com 

o intuito de melhorar a atratividade e a compe-

titividade destes espaços empresariais. E, ao 

mesmo tempo, porque o estudo se baseia no 

envolvimento dos atores locais no processo de 

planeamento, que se pretende cada vez mais 

participativo e legitimado.  
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Resumo/Abstract 

 

  

Tendo como ponto de partida a forte presen-

ça judaica em Belmonte, Portugal, pretendeu-se 

avaliar de que modo os locais se assumem e 

identificam, ou não, com o turismo judaico ali 

praticado, diagnosticando contributos e cons-

trangimentos locais para o desenvolvimento de 

uma oferta turística integrada em Belmonte 

assente na assunção identitária local. 

Através de informações fornecidas por um 

inquérito por questionário, foram analisadas e 

avaliadas as perceções dos residentes do conce-

lho de Belmonte face ao turismo em geral e ao 

turismo judaico em particular, dando especial 

atenção, por motivos estruturantes a observar 

no futuro, aos contributos da juventude para a 
assunção identitária desse mesmo património. 

 

Palavras-chave: Património, Presença Judaica, 

Comunidade, Assunção Identitária, Turismo 

Integrado; Juventude. 

 

Código JEL: H7; J4; L8; O2 

 

After consideration of the strong Jewish 

presence in Belmonte, Portugal, we proposed to 

evaluate if the local community assumes and 

identifies themselves with the nature of the 

Jewish tourism practices there. This evaluation 

was made by diagnosing local contributions and 

constraints to the development of an integrated 

touristic offer in Belmonte based on local as-

sumptive identity. 

Through a survey of the local population, it was 

possible to analyze the feelings and perceptions 

about these issues, both for tourism in general 

and in particular the local Jewish contribution. 

Considering structural reasons that will rise in 

the future, it was given a particular focus on 

youth contributions for assumptive identity of 

that heritage. 

 

Keywords:Heritage, Jewish presence, Commu-

nity, Assumptive Identity, Integrated Tourism, 

Youth 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é a materialização de 

um estudo que aborda a temática do turismo 

enquanto atividade passível de integrar os seus 

atores numa lógica de emancipação coletiva 

das comunidades em que se insere. Tendo 

como ponto de partida o património judaico de 

Belmonte e o turismo aí praticado, aplicou-se 

uma metodologia de análise das perceções dos 

residentes, no sentido de avaliar contributos e 

constrangimentos para uma oferta turística 

integrada, assente na assunção identitária local 

e na convicção de que o envolvimento da 

população autóctone é fundamental para a 

diferenciação do destino, sendo essencial que a 

comunidade o interprete como fator da sua 

própria emancipação.  

O turismo judaico de Belmonte é um frag-

mento da diversidade concentrada que em Por-

tugal está sustentada, designadamente no 

PENT – Plano Estratégico Nacional de Turis-

mo. Belmonte, localidade diferenciada turisti-

camente mercê da acentuação dos vestígios e 

dos sistemas de valores judaicos observáveis 

na atualidade, assume-se como um caso de 

estudo no âmbito desta temática. 

A interdependência dos conceitos turismo 

integrado (envolvendo estrategicamente os 

diversos atores do Destino Turístico) e turismo 

sustentado, têm vindo a suscitar um interesse 

crescente, o que se tem vindo a consolidar a 

nível científico com abordagens sistemáticas 

no âmbito das sustentabilidades cultural, 

social, económica, espacial e ambien-

tal/ecológica. 

O turismo, como atividade económica e na 

sua perspetiva de Responsabilidade Social, tem 

como compromisso o enriquecimento e desen-

volvimento endógeno das populações do local 

onde se desenvolve, tal como preconiza a pró-

pria Organização Mundial de Turismo 

(OMT)1.  

No presente trabalho, apuram-se dinâmicas 

locais potenciadoras de um envolvimento 

comunitário em torno de um recurso suscetível 

de contribuir para o desenvolvimento sustentá-

vel de Belmonte. A partir do presente artigo 

identifica-se a juventude como a faixa etária 

mais propensa a desenvolver produtos turísti-

cos assentes no património judaico. 

                                                            
1 Nesta perspetiva o conceito de turismo integrado equaciona 

uma coordenação entre todas as partes desejavelmente envolvi-

das, considerando as necessidades do turista sem comprometer 

os recursos dos lugares. 

2. ENQUADRAMENTO  

CONCEPTUAL 

2.1 Património e Turismo Cultural 

Património é tudo o que, dentro de uma 

comunidade, respeita a pessoas, origens e his-

tória, tudo o que existe como elemento essen-

cial para o registro da memória individual e 

coletiva, e que possa contribuir com a forma-

ção do sentimento de pertença de uma comu-

nidade (Macena, 2003). O património cultural 

intangível faz parte de uma esfera não material 

(tal como os usos, costumes, tradições, artes), 

que pode ser também um pretexto de assunção 

identitária por via das práticas, materializando 

uma apropriação simbólica da realidade.  

O património cultural tem cada vez mais 

uma relação estreita com o turismo; deste enla-

ce nasce o conceito de Turismo Cultural; este é 

recente e continua a ser objeto de estudo de 

vários autores, no entanto pode definir-se 

como o segmento do Turismo que foca a cultu-

ra, especialmente a arte.  

O turismo com alicerce no legado cultural 

permite que a comunidade se engaje no pro-

cesso de recuperação de memória coletiva, de 

reconstrução da história e que muitos dos 

membros adquiram, pela primeira vez, cons-

ciência do papel que a sua cidade representou 

em determinado cenário e em determinada 

época (Barreto, 2001). 

O turismo cultural exerce no objeto turístico 

um efeito positivo, na medida em que contribui 

para a proteção, conservação e manutenção de 

monumentos e lugares, o que se traduz por 

benefícios económicos e sociais para toda a 

população envolvida (Henriques, 2003).  

Em 1998, a UNESCO cria uma condecora-

ção denominada “Proclamation of Masterpie-

ces of the Oraland Intangible Heritage of 

Humanity”2 com o intuito de homenagear os 

grandes exemplos de bens intangíveis no mun-

do.  

A UNESCO tem desempenhado um papel 

primordial na preservação do património cultu-

ral do mundo inteiro e para tal atua no sentido 

de consciencializar os países a preservarem as 

suas heranças, o seu património, destacando o 

seu papel na exploração turística. Em 2003, 

esta organização promoveu a “Convention for 

the Safeguarding of the Intangible Cultural 

                                                            
2 Proclamação das Obras-primas relativas à Herança Intangível 

da Humanidade 



Contributos Para a Assunção Identitária do Património Judaico em Portugal - O caso de Belmonte 

71 

Heritage”
3; o documento produzido nesta 

convenção defende que a herança cultural 

intangível entende-se por práticas, representa-

ções, expressões, conhecimentos, habilidades – 

bem como instrumentos, objetos e espaços 

culturais que lhes estão associados – que as 

comunidades, grupos e em alguns casos os 

indivíduos, reconhecem como parte da sua 

herança cultural. Esta herança cultural intangí-

vel, transmite-se de geração em geração e é 

constantemente recriada pelas comunidades e 

grupos em ação com o seu ambiente, em inte-

ração com a natureza e com a sua história, 

gerando um sentimento de identidade e conti-

nuidade, promovendo o respeito à diversidade 

cultural e à criatividade humana. (UNESCO, 

2003) 

Deste enlace entre património cultural e 

turismo nasce o conceito de Turismo Cultural; 

este é recente e continua a ser objeto de estudo 

de vários autores, no entanto pode-se defini-lo 

como o segmento do Turismo que foca a cultu-

ra, especialmente a arte. Trata-se de um turis-

mo que consome cultura; esta prática é uma 

tendência turística que nasceu nos anos oitenta 

do século XX, cuja principal motivação centra-

se na visita a lugares que se destacam pela sua 

riqueza patrimonial, principalmente monumen-

tal e artística, mas também pelos seus costu-

mes, tradições e idiossincrasias do seu povo 

(Vallbona & Costa, 2003). Relativamente ao 

exposto, Pérez (2009, p. 118) diz que, 

Face ao turismo convencional e de massas, 

o turismo cultural apresenta-se como uma 

alternativa ao turismo de sol e praia, mas, num 

sentido genérico, o turismo pode ser entendido 

como um ato e uma prática cultural, pelo que 

falar em “turismo cultural” é uma reiteração. 

Não pode existir turismo sem cultura, daí que 

possamos falar em cultura turística, pois o 

turismo é uma expressão cultural. Em termos 

filosóficos toda a prática turística é cultural. 

Além de mais, o turismo pode ser pensado 

como uma das atividades que mais tem fomen-

tado o contacto intercultural entre pessoas, 

povos e grupos. 

Para que algum elemento de elemento cul-

tural seja considerado património deve ser 

previamente ativado e para tal deve ser consi-

derado por um agente social interessado em 

propor uma versão de identidade e conseguir 

adesões para a mesma, diz Schlüter (2003, p. 

69), que continua afirmando que: 

                                                            
3 Convenção para a Salvaguarda da Herança Cultural Intangível 

As diversas ativações de determinados refe-

renciais patrimoniais são representações sim-

bólicas dessas versões de identidade, já que 

não é somente algo que se leva dentro e se 

sente, mas que também é necessário expressar 

publicamente. 

Por outro lado, também pode haver uma 

ativação turística do património, já que é pos-

sível encontrar-se elementos de escasso signi-

ficado para uma determinada comunidade, mas 

que para o consumo do turista pode ser rele-

vante. 

2.2 Identidade Memória e Turismo de 

Memória 

Identidade é um sentimento de pertença a 

determinado lugar, a um povo ou a um grupo, 

sentido esse que as pessoas transportam, 

enquanto seres simbólicos que são. Nesse sen-

tido, todo o grupo necessita de uma cultura que 

o sustente para poder existir e manter o sentido 

de pertença entre os seus membros (Martins, 

2003). 

Outro aspeto importante acerca da memória 

é a sua relação com os lugares; as memórias – 

individual e coletiva – têm nos lugares uma 

referência importante para a sua construção, e 

as mudanças empreendidas nesses lugares 

acarretam mudanças importantes na vida e na 

memória dos grupos (Halbwachs, 1997). A 

identidade cultural e a memória reforçam-se 

mutuamente, a sua ligação é tão profunda que 

o imaginário histórico-cultural se alimenta dos 

dois conceitos para se autossustentar e se reco-

nhecer como expressão particular de um 

determinado povo (Batista, 2005). 

Halbwachs (1997) contribuiu para a com-

preensão dos quadros sociais que compõem a 

memória e articula os relatos individuais à 

memória local: a memória mais particular 

remete a um grupo, o indivíduo carrega lem-

branças, mas está sempre a interagir com a 

sociedade onde se insere. As lembranças de 

cada um estão impregnadas das memórias dos 

que os cercam, de maneira que apreende, como 

uma amálgama, uma unidade que parece ser só 

sua. Outro aspeto importante acerca da memó-

ria é a sua relação com os lugares; as memórias 

– individual e coletiva – têm nos lugares uma 

referência importante para a sua construção, e 

as mudanças empreendidas nesses lugares 

acarretam mudanças importantes na vida e na 

memória dos grupos (Halbwachs, 1997). 
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O turismo, especialmente o turismo cultu-

ral, em larga medida é construído por uma 

seletividade que pressupõe memória e a identi-

dade. Batista (2005, p. 30) explica que: 

Através da memória e da construção da 

identidade de um povo, surge o turismo com a 

perspetiva de preservar a cultura e fazer dela 

um produto turístico que tem uma demanda 

específica, pois quem procura esse tipo de 

turismo quer outro tipo de atração que é 

conhecer o Patrimônio cultural daquela locali-

dade. 

No turismo de memória, tipo de turismo 

que é abarcado pelo turismo cultural, os turis-

tas procuram visitar o que sentem como fazen-

do parte da sua identidade e memória, cons-

truindo roteiros turísticos baseados em 

momentos importantes da história da cultura de 

um povo. A memória é um elemento consti-

tuinte do sentimento de identidade, tanto indi-

vidual como coletiva, na medida em que ela é 

também um fator extremamente importante do 

sentimento de continuidade de coerência de 

uma pessoa de um grupo em sua reconstrução 

de si (Batista, 2005). 

Para os judeus foi fundamental a preserva-

ção da memória, uma vez que durante muito 

tempo não tiveram pátria. A diáspora acentuou 

mecanismos de identidade e memória4, que 

tiveram que ser reforçados para a unidade do 

povo (Mucznik, Tavim, Mucznik, & Mea, 

2009).  

Cruzando fronteiras e culturas, estes ele-

mentos identitário-culturais são integrantes da 

condição judaica e muito valorizados pelos 

judeus, por isso este povo enquanto turista, 

procura destinos onde pode revi-

ver/relembrar/aprender a história do seu pró-

prio povo –  isso é turismo de memória. 

2.3 Assunção Identitária Local -

Identidade Local, autenticidade e 

Assumpção Identitária 

Não é fácil apreender a essência do turismo, 

que é multifacetado e particularmente ligado a 

muitos outros elementos sociais e culturais nas 

sociedades contemporâneas (Urry, 2007). A 

primeira preocupação que desafia os profissio-

nais de turismo é como pensar a relação turis-

                                                            
4 Na tradição hebraica, a palavra-chave para designar os aconte-

cimentos é Zachor (lembra-te), que tem um sentido diferente da 

palavra “história”; longe da terra de Israel, o povo judeu desen-

volveu um sentido muito forte da memória coletiva (Luzzati & 

Rocca, 2007). 

mo e identidade local numa perspetiva de 

desenvolvimento equilibrado compreendendo a 

interação da cultura com o processo de desen-

volvimento económico (Honório & Barros, 

2003). 

É da própria comunidade que deve surgir a 

decisão do que deve ser preservado dentro dos 

seus produtos culturais (Neves, 2003)5; o pro-

blema reside em construir uma imagem apro-

priada dos locais, o menos estereotipada possí-

vel, que transmita à população local o orgulho 

pelo seu património cultural, e que, ao mesmo 

tempo, seja útil para desenvolver práticas viá-

veis de turismo sustentável (Pérez, 2009). 

O interesse pela identidade local tem adqui-

rido uma importância estratégica na definição 

de políticas de desenvolvimento regional da 

União Europeia e um dos principais argumen-

tos é que a diversidade está no centro da rique-

za cultural da Europa, a qual constitui a heran-

ça comum e a base da unidade. Afirmar a iden-

tidade local assume-se cada vez mais como um 

trunfo, um eixo forte nas políticas de desen-

volvimento local e regional (Roca & Mourão, 

2001) 

Apesar das características ambientais, cul-

turais e sociais serem elementos constitutivos e 

diferenciadores dos lugares, é precisamente a 

sua identidade que confere originalidade e 

singularidade aos lugares e os distingue de 

outros. É neste contexto que surgem outros 

conceitos fundamental para esta temática: a 

autenticidade e assunção identitária. 

Tendo em consideração que a autenticidade 

é atualmente uma atração turística por si só, 

que as especificidades de cada comunidade 

local são uma mais-valia, as comunidades 

locais vivem uma oportunidade única de afir-

mação identitária. Diz Araújo de Almeida 

(2007, p. 2) que: 

Reside aqui em grande medida “O Poder da 

Identidade” e a “Assunção Identitária” das 

comunidades locais que enfrentam um desafio 

crucial: assumir nas suas mãos os seus próprios 

destinos.  

Coloca-se desta forma a questão de quem 

deve assumir a identidade e a resposta mais 

pragmática, parece ser aquela que aponta para 

as próprias comunidades locais, dado que, são 

elas em primeira instância que estão em condi-

ções de apresentar um conceito essencial à 

                                                            
5 Muitas vezes a atividade turística contribui para que certos 

estereótipos sejam criados para representar uma riqueza cultural 

artificial apenas com o intuito de satisfazer a procura, deturpan-

do a identidade local. 
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atratividade do destino turístico: a autenticida-

de.  

2.4  Oferta turística Integrada – Turismo 

Integrado e sustentado, Atratividade 

endógena e Benefícios e constrangimen-

tos do turismo 

Antes de se perceber o que é uma oferta 

turística integrada, importa primeiro, definir 

oferta turística. A oferta turística é o conjunto 

de elementos que contribuem para a satisfação 

das necessidades da procura, os turistas, que 

estão na origem das suas motivações 

(Henriques, 2003). Assim, a oferta turística 

engloba de modo geral tudo o que um destino 

tem para oferecer aos seus visitantes, com-

preendendo atrações, bens e serviços. A oferta 

turística é determinante para a existência da 

atividade turística uma vez que a relação ofer-

ta/procura funciona no turismo como em qual-

quer outra atividade económica. 

A oferta turística é determinante para a 

existência da atividade turística uma vez que a 

relação oferta/procura funciona no turismo 

como em qualquer outra atividade económica. 

Uma oferta turística integrada pressupõe a 

existência de equilíbrio entre todas as partes; o 

turismo integrado estabelece de modo geral, o 

envolvimento da população. O turismo é uma 

atividade económica, como tal uma das finali-

dades é o enriquecimento e desenvolvimento 

endógeno das populações do local onde se 

desenvolve essa prática. O envolvimento da 

comunidade local será mais viável a partir do 

momento em que essa mesma comunidade 

sente que têm contrapartidas económicas e 

sociais (Araújo de Almeida, 2010). O conceito 

de turismo integrado conjetura uma coordena-

ção entre todas as partes e está relacionado 

com o turismo sustentado6. É inaceitável pen-

sar em turismo sustentável sem uma organiza-

ção, preparação e estrutura para promover as 

populações autóctones dos lugares e as suas 

artes (Macena, 2003).  

Novas formas de turismo indicam fatores de 

peso importantes na atratividade turística, 

como a identidade cultural da região (que a 

diferencia de outras que têm igualmente os 

atrativos habitualmente indicados como moti-

                                                            
6 O desenvolvimento sustentável do turismo considera as neces-

sidades do turista, sem comprometer os recursos dos lugares; 

está intimamente ligado à sustentabilidade dos meios natural e 

cultural, que são atrativos básicos para o turismo (Ferreira, 

2003).  

vações para a procura de um destino) e a pre-

servação do património e do ambiente; fatores 

estes que impressionam positiva ou negativa-

mente os turistas, influenciando a procura 

(Cosmelli, 1997). Neste sentido, a atividade 

turística não pode ser planeada sem envolver 

os locais e sem estes compreenderem as vanta-

gens de determinadas ações e políticas, até 

porque “a mobilização e envolvimento das 

comunidades locais em torno dos seus valores 

naturais e culturais, a assunção identitária local 

e regional, colocam-se como uma mais-valia 

promocional” (Araújo de Almeida, 2007). 

Muitas vezes os benefícios económicos 

proporcionados pelo turismo não correspon-

dem às expectativas dos residentes (Urry, 

2007), mas como em outras matérias, o mais 

importante é a relação entre a balança: se os 

benefícios percebidos pela população pesam 

mais do que os constrangimentos, então faz-se 

um esforço para suportar os últimos (Neves, 

2003). 

O desenvolvimento sustentável do turismo 

é o que considera as necessidades do turista, 

sem comprometer os recursos dos lugares; este 

conceito está intimamente ligado à sustentabi-

lidade dos meios natural e cultural, que são 

atrativos básicos para o turismo (Ferreira, 

2003). Este conceito conheceu uma crescente 

divulgação a partir dos anos 80, com o reco-

nhecimento da importância da preservação do 

meio ambiente (Henriques, 2003) e torna-se 

cada vez mais incontornável à medida que os 

valores ecológicos se vão tornando imprescin-

díveis para pensar no futuro do planeta, não é 

por acaso que a palavra “sustentável” aplicada 

ao que quer que seja, significa sempre satisfa-

zer necessidades atuais sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras satisfazerem 

as suas próprias necessidades. 

A definição de turismo sustentado enfatiza 

três aspetos importantes: qualidade, continui-

dade e equilíbrio: é esta definição que propor-

ciona uma experiência de qualidade aos visi-

tantes, enquanto contribui para a melhoria da 

qualidade de vida da população e para a prote-

ção da qualidade ambiental (Moniz, 2006) e 

patrimonial. Se por um lado é importante a 

satisfação do visitante, não menos será a conti-

nuidade dos recursos e da cultura da comuni-

dade recetora, e de preferência que esta sinta 

alguma satisfação/gratificação com a prática da 

atividade turística, mesmo que os seus rendi-

mentos não dependam diretamente desse sector 

económico.  
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3. PRESENÇA JUDAICA EM BELMONTE 

3.1 Belmonte e o Judaísmo

Figura 1: Mapa da região da Cova da Beira 

 
Fonte: Câmara Municipal de Belmonte (retirado de www.cm-belmonte.com 

 

O concelho de Belmonte7, cuja área total é 

de 133,24 Km², situa-se na Beira Baixa, no 

extremo norte do distrito de Castelo Branco 

(Nogueira, 2005), inserindo-se na região da 

Cova da Beira, da qual fazem também parte, os 

concelhos da Covilhã e do Fundão. 

A página oficial da Rede de Judiarias Por-

tuguesas (RJD, 2011) apresenta a Comunidade 

Judaica de Belmonte, expondo num pequeno 

texto, vários elementos tangíveis e intangíveis 

do património judaico, ao mesmo tempo que 

realça a importância desta vila na herança 

judaica portuguesa: 

É a única comunidade peninsular herdeira 

legítima da antiga presença histórica dos 

judeus sefarditas. Durante toda a época da 

inquisição, conseguiu preservar muitos dos 

ritos, orações e relações sociais. Apesar da 

pressão para a diluição na sociedade católica 

portuguesa, muitos dos belmontenses cristãos-

novos continuaram a casar-se apenas entre si 

durante séculos. 

Em 1989 a Comunidade é reconhecida ofi-

cialmente e em 1996 inaugura a sinagoga “Beit 

Eliahu”8 numa das ruas da antiga judiaria. O 

cemitério judaico foi aberto em 2001 e em 

2005 o único Museu Judaico em Portugal, que 

retrata a história da presença sefardita em Por-

tugal, usos, costumes e que integra um  memo- 

 

                                                            
7 É constituído por cinco freguesias: Belmonte, Caria, Colmeal 

da Torre, Inguias e Maçainhas. 
8 Filho de Elias 

 

rial sobre as últimas da inquisição (RJD, 

2011). 

A presença humana no concelho de Bel-

monte é remota: a Anta de Caria, os Castros de 

Caria e da Chandeirinha comprovam a longe-

vidade do povoamento; a presença romana é 

evidente na Torre Centum Cellas e na Villa da 

Quinta da Fórnea (Nogueira, 2005).  

A presença judaica na Península Ibérica foi 

contínua desde a época romana. Apesar de 

muitas vezes perseguidos, os judeus encontra-

ram na Ibéria um espaço de significativa liber-

dade, razão da construção da quase mítica ideia 

de Sefarad9, ao longo de séculos associada a 

um espaço de profunda identificação e signifi-

cativa felicidade (Mateus & Pinto, 2007).  

A relativa paz com que os judeus viveram 

no final do século XV, não iria durar muito, D. 

João II morreu em 1495, sem descendência e 

subiu ao trono D. Manuel, seu cunhado, que 

cobiçando reunir as duas coroas, Espanha e 

Portugal, procurou contrair matrimónio com D. 

Isabel, filha primogénita dos reis católicos 

(Paulo, 1985). O seu pedido foi finalmente 

aceite, com a condição de que os judeus seriam 

expulsos de Portugal. 

Deste modo, a 30 de Novembro de 1496, 

foi promulgada a lei que ordena a judeus e 

                                                            
9 A palavra Sefarad vem mencionada nas escrituras (Abdias, 

versículo 20), como colónia dos exilados de Jerusalém (daí ser 

usada por vezes como um sinónimo de paraíso, de lugar idílico), 

porém a partir do século VIII, Sefarad passou a ser a designação 

hebraica corrente para a Península Ibérica (Mucznik, Tavim, 

Mucznik, & Mea, 2009).  
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muçulmanos que se fizessem cristãos ou aban-

donassem o país, sob pena de morte (Paulo, 

1985), obrigando assim a que todos os judeus 

residentes nos domínios portugueses (que nesta 

altura seriam uns 60.000 a 70.000) se conver-

tessem ao catolicismo (Tavares, 1995).  

A permanência dos judeus convertidos, mas 

que secretamente continuavam a praticar o 

judaísmo10 é atestada por diversos processos 

inquisitoriais de naturais de Belmonte nos 

séculos XVI, XVII e XVIII (Nogueira, 2005). 

Durante toda a época da inquisição, Belmonte 

conseguiu preservar muitos dos ritos, orações e 

relações sociais, afinal desde este período que 

as candeias de shabat11 nunca se apagaram, o 

jejum de 24 horas do Yom Kippur12 cumpria-

se rigorosamente, o Purim13 não foi esquecido 

e a Pessah14 era vivida com os devidos rituais 

(Mucznik, Tavim, Mucznik, & Mea, 2009)15. 

Durante o Estado Novo, o clima de medo 

instituiu de novo o secretismo: o conhecimento 

do nazismo, a política portuguesa, fechou a 

comunidade aos outros (Mucznik, Tavim, 

Mucznik, & Mea, 2009).  

A partir do 25 de Abril de 1974, a liberdade 

cívica e de culto e a abertura ao mundo judai-

co, originou um movimento de retorno ao 

judaísmo ortodoxo por parte dos belmontenses 

(Mucznik, Tavim, Mucznik, & Mea, 2009). 

Em 1989 a Comunidade Judaica de Belmonte 

teve constituição legal (RJD, 2011), e desde aí 

muitos passos foram dados na consolidação 

desta comunidade: a construção da sinagoga 

Beth Elyau (1996) e do cemitério (2001), as 

circuncisões, o cumprimento das leis da cache-

rut16 e de pureza familiar, renovaram o modus 

                                                            
10 À semelhança de outros judeus secretos nas Beiras e em Trás-

os-Montes. 
11Dia de descanso; último dia do da semana do calendário judai-

co, começando na sexta-feira ao pôr-do-sol e acabando no 

sábado depois de anoitecer. Qualquer forma de trabalho é inter-

dito neste dia (Attias & Benbassa, 1997). 
12 “Festa das Sortes”; é a festa do Exílio, precedida por jejum 

(Attias & Benbassa, 1997). 
13 Dia da Expiação (ou grande perdão) é comemorado comum 

grande jejum de 25 horas, do pôr-do-sol ao anoitecer do dia 

seguinte (Attias & Benbassa, 1997). 
14 Páscoa, que celebra a festa da primavera e a comemoração do 

Êxodo, da saída de Israel da escravidão no Egipto e da constitui-

ção em povo livre (Attias & Benbassa, 1997). 
15 Apesar da pressão para a diluição na sociedade católica portu-

guesa, muitos dos belmontenses cristãos-novos continuaram a 

casar-se apenas entre si durante séculos (RJD, 2011). Os casa-

mentos eram realizados primeiro em casa segundo a Lei de 

Moisés, tal como rituais funerários (antes de se chamarem os 

sacerdotes católicos e médicos) reiterando uma afirmação identi-

tária judaica (Mucznik, Tavim, Mucznik, & Mea, 2009). 
16 Designa as leis dietéticas da religião judaica, que consignam 

quais os alimentos que podem ser consumidos, quando e em que 

condições (Mucznik, Tavim, Mucznik, & Mea, 2009). 

vivendi da comunidade, constituída por cerca 

de 250 pessoas (Mucznik, Tavim, Mucznik, & 

Mea, 2009). O rabi permanente desde 2010 é 

António Mendes, que é também o presidente 

da Comunidade Judaica de Belmonte.  

Em relação à população, segundo dados 

provisórios dos Censos 2011 (INE, 2011), a 

população residente atual do concelho de Bel-

monte é de 6859 habitantes sendo distribuída 

por freguesias e género como consta na Tabela 

1. 

3.2 O Turismo Judaico e o Património 

Judaico em Belmonte 

Por toda a vila há sinais evidentes da rela-

ção de Belmonte com o Judaísmo. Em várias 

lojas de comércio tradicional vendem-se pro-

dutos exclusivamente judaicos, tal como pro-

dutos alimentares e vinhos kosher17 e grande 

variedade de artigos entre decoração, artesana-

to, produtos religiosos como taças de vinho, 

menorahs18, toalhas, e também de vestuário 

como kipás, etc.  

Belmonte tem como principais atrações 

turísticas – para além do património judaico, 

de que se tratará adiante – o Castelo (constru-

ção militar do século XII/XIII), a Torre de 

Centum Cellas, o Solar dos Cabrais e uma rede 

de museus: Museu dos Descobrimentos19, o 

Ecomuseu do Zêzere, o Museu do Azeite, a 

Igreja de Santiago (centro de interpretação 

"Caminhos da Fé”), Villa de Fórnea (vila 

romana) e a Casa Etnográfica de Caria (artes e 

ofícios). 

O património judaico de Belmonte inclui a 

judiaria, a sinagoga, o Museu Judaico e ainda o 

património intangível, nomeadamente no 

âmbito das práticas e saberes ancestrais. A 

antiga judiaria20 compreendia as ruas de Mar-

rocos e Direita de Marrocos21 e a Rua da Sé; a 

comunicação entre estas três ruas principais – 

zona medieval da vila – faz-se por pequenas  

 

                                                            
17 Comida kosher é aquela que é própria para o consumo pelos 

judeus, de acordo com os preceitos da sua religião. 
18 Candelabro de sete braços, que é motivo constante da arte 

judaica e símbolo judaico por excelência, sendo inclusive o 

emblema oficial do Estado de Israel. (Attias & Benbassa, 1997) 
19 Belmonte é conhecida por ser a terra natal do descobridor do 

Brasil, Pedro Álvares Cabral. 
20 A judiaria era o espaço onde viviam os judeus. Em Portugal, 

estes inicialmente eram misturados com cristãos, “mas a imposi-

ção de residência exclusiva dos indivíduos da minoria, no espaço 

da judiaria, foi algo que cresceu, durante a dinastia de Avis” 

(Tavares, 1995, p. 13).  
21 Atualmente Rua da Fonte da Rosa e Rua Direita.  
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Tabela 1 - População Residente no concelho de Belmonte 

População Residente 

Freguesia H/M H M 

Belmonte 3183 1496 1687 

Caria 1921 937 984 

Colmeal 

da Torre 
729 358 371 

Inguias 670 337 333 

Maçainhas 356 167 189 

Total do 

Concelho 
6859 3295 3564 

Fonte: INE, 2011 

 

Figura 2: Mapa de Belmonte com alguns dos pontos relevantes 

 
Fonte: retirado de Google Maps (www.maps.google.com) 

 
vielas e guetos, onde teriam vivido judeus, 

mouros e homiziados22 (Nogueira, 2005) 

O Museu Judaico de Belmonte, único em 

Portugal, abriu em 2005 e retrata a história da 

presença sefardita no país e a sua persistência 

religiosa judaica através dos séculos, o seu 

contributo na cultura, arte, literatura, comércio 

e ofícios; e ainda a cultura e religião dos 

judeus, os seus rituais e costumes, na sinagoga 

e em casa. É composto por três pisos com mais 

de uma centena de peças originais da Idade 

Média e dos séculos XV a XX. No piso 1 loca-

liza-se a recepção, serviços de atendimento, a 

loja do museu e um auditório; o piso 2 é dedi-

cado à exposição permanente e o piso 3 é 

reservado para exposições temporárias, para a 

área da direção e administração e ainda para o 

Centro de Estudos Judaicos (C.M. Belmonte, 

2012). 

                                                            
22 Criminosos cristãos, cujo cumprimento da sentença judicial 

era precisamente viverem circunscritos ao espaço das judiarias e 

mourarias. 

O museu é composto por três pisos com 

mais de uma centena de peças originais da 

Idade Média e dos séculos XV a XX. No piso 

1 localiza-se a receção serviços de atendimen-

to, a loja do museu e um auditório; o piso 2 é 

dedicado à exposição permanente e o piso 3 é 

reservado para exposições temporárias, para a 

área da direção e administração e ainda para o 

Centro de Estudos Judaicos (C.M. Belmonte, 

2012). 

Em relação ao património intangível, uma 

das formas visível é a própria linguagem des-

tacada em expressões locais, tais como “Olha 

alma desgraçada, tantos trabalhos te persigam, 

que queiras morrer e não possas!” ou “Corrido 

sejas como o dinheiro! Alma desgraçada” 

(Marques, 2001). 
 

4. METODOLOGIA 

A revisão bibliográfica que se desenvolveu 

permitiu perceber os conceitos envolvidos 

neste estudo, nomeadamente as linhas que 
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devem orientar uma oferta turística integrada, 

de modo a envolver a população local nos pro-

cessos de desenvolvimento do Turismo em 

Belmonte. 

Estabeleceram-se como objetivos: fazer um 

levantamento da presença judaica em Belmon-

te; analisar a sua oferta turística, suportada pela 

presença judaica; analisar e interpretar a opi-

nião e perceção dos residentes (contributos e 

constrangimentos) em relação ao turismo local 

(nomeadamente no que concerne ao turismo 

judaico, definido pela autarquia local como o 

principal fator de diferenciação da localidade. 

É a própria edilidade que preconiza a afirma-

ção de um Museu de reconhecido interesse 

local e regional mas também de âmbito nacio-

nal e internacional, que seja capaz de atrair 

visitantes de todo o mundo) e analisar a perce-

ção do envolvimento comunitário na oferta 

turística, particularmente da juventude. 

Nesta primeira fase procedeu-se também à 

caracterização da vila de Belmonte, à sua rela-

ção histórica com o Judaísmo, levantamento do 

património judaico e a situação atual da vila 

enquanto destino de turismo judaico. 

O passo seguinte foi a elaboração do mode-

lo teórico definido, bem como a delineação de 

inquéritos por questionário a aplicar à popula-

ção de Belmonte. Os questionários foram apli-

cados23 após a sua validação através da realiza-

ção de um pré-teste realizado em suporte 

informático24. Foram realizados 121 inquéri-

tos25, aplicados apenas a moradores do conce-

lho. A amostra da procura é não probabilística, 

ocasional de conveniência e não aleatória. 

Tendo em consideração que não se pretendia a 

representatividade, mas sim a validade inter-

na26 e ecológica27 do estudo, o processo de 

amostragem respondeu aos objetivos delinea-

                                                            
23 Os questionários foram recolhidos presencialmente entre 

Fevereiro e Junho de 2012.  
24 Através do Facebook, foram escolhidos inquiridos com resi-

dência em Belmonte, ao qual foi enviado um link que encami-

nhava para o questionário elaborado no Google Docs. Foram 

respondidos 37 de 200 enviados. 
25 O formato final resultou num total de 48 questões, sendo 8 

dirigidas ao perfil, 2 ao envolvimento com o sector do turismo, 1 

à avaliação da importância das atrações turísticas do concelho e 

as restantes relacionadas com as perceções do turismo em linhas 

gerais e do turismo judaico em particular. A bateria de 17 itens 

sobre o turismo em geral foi baseada no questionário aplicado 

aos residentes no estudo de Ana Isabel Moniz realizado nos 

Açores (Moniz, 2006).  
26 Os resultados do estudo são corretos para a amostra, aplica-se 

às condições deste grupo em particular. 
27 Similaridade entre as condições da pesquisa e as reais; está 

relacionada com o conceito anterior, uma vez que os resultados 

obtidos não são generalizados a outros ambientes (a outras 

regiões do país, por exemplo). 

dos. Foi construída uma base de dados resul-

tante dos inquéritos válidos obtidos, posterior-

mente analisada recorrendo ao software estatís-

tico IBM SPSS Statistics 19 através de estatís-

tica descritiva, correlações e cruzamento de 

variáveis
28

.  

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

5.1 Perfil Demográfico dos Residentes 

Inquiridos 

A amostra foi constituída por 121 indiví-

duos. Foram inquiridos 70 indivíduos do sexo 

feminino (57,9%) e 51 do sexo masculino 

(42,1%). A média de idades é de 38 anos (sen-

do a idade mínima 18 e a idade máxima 83), a 

mediana 36 e a moda 2129. Para efeitos de aná-

lise, dividiram-se os dados em três grupos etá-

rios, sendo que 47,9% dos inquiridos perten-

cem à faixa etária 18/34 anos; 41,3% têm entre 

35 a 54 anos e 10,8% têm mais de 56 anos. 

Dos inquiridos, 85 (70,2%) são naturais do 

concelho de Belmonte, contra 36 (29,8%) que 

nasceram noutros concelhos mas residiam em 

Belmonte, uma média de 22 anos de residên-

cia. Quanto ao estado civil, verifica-se que 63 

residentes enquadram-se na categoria de 

“casado/com companheiro” (52,1%), seguin-

do-se 50 “solteiros” (41,32%). O total dos 8 

inquiridos que se inserem noutra situação, 

“separados/divorciados” e “viúvos” apresen-

tam a mesma percentagem (3,3% cada um dos 

casos). 

No nível de escolaridade, dividiram-se os 

respondentes em três grupos: básico (35 inqui-

ridos, correspondendo a 28,9%), secundário 

(49 inquiridos, equivalendo a 40,5%) e supe-

rior (37 inquiridos, correspondendo a 30,6%), 

sendo que nos grupos secundário e superior 

apenas se considerou os inquiridos que tinham 

completado estes ciclos de estudos30.  

Quanto à situação profissional, a maioria 

dos inquiridos (85 no total) exercem uma ati-

vidade profissional (60,3%), 3 são domésticas 

(2,5%), 17 estudantes (14%), 21 desemprega-

                                                            
28 Todos os testes foram efetuados tendo em consideração um 

nível de significância de 5%, ou seja a probabilidade de erro é 

p=0,05 Este P-value é o valor de significância observado: para 

este valor demonstrar algum tipo de relação entre as variáveis é 

necessário que seja inferior a 5% (0,05) (Carver & Nash, 2009). 
29 A baixa média de idades neste estudo é explicada pelo facto 

das pessoas mais jovens se terem predisposto mais facilmente a 

colaborar. 
30 O nível de escolaridade dos inquiridos é relativamente alto, o 

que pode ser explicado pela baixa média de idades da amostra, 

caso que já foi explicado anteriormente. 



Revista Portuguesa de Estudos Regionais, nº 43 

78 

dos (17,4%), e 7 reformados (5,8%). Relativa-

mente às profissões dos inquiridos que exer-

cem uma atividade profissional, e devido ao 

grande número de respostas variadas, agrupa-

ram-se as respostas tendo por base a Classifi-

cação Portuguesa das Profissões (INE I.P., 

Edição de 2011). A categoria com maior per-

centagem é a dos Especialistas das atividades 

intelectuais e científicas, com 23%, seguindo-

se o Pessoal administrativo e os Trabalhadores 

de serviços pessoais, de proteção e segurança e 

vendedores, ambas com 18,9%, os Técnicos e 

profissões de nível intermédio com 14,9% e os 

Representantes do poder legislativo e de 

órgãos executivos, dirigentes, diretores e ges-

tores executivos com 13,5% (na qual se 

incluem os empresários, comerciantes ou 

outros que gerem o seu próprio negócio)31. 

Quanto à dimensão do agregado familiar, esta 

varia entre uma e sete pessoas, sendo a média 

de 3,1 elementos, e a mediana e a moda ambas 

de 3. 

Na última questão, relativa à relação com o 

Judaísmo, 113 dos inquiridos (93,4%) afirma-

ram-se sem relação com o judaísmo, apenas 1 

(0,8%) declarou ser de origem judaica e 7 

(5,8%) identificaram-se como sendo judeus. 

Relativamente ao grau de envolvimento no 

sector do turismo, constatou-se que 24 inquiri-

dos (19,8%) trabalham no sector do turismo ou 

têm contacto direto com turistas, 7 (5,85%) 

têm um membro do agregado familiar que 

trabalha no sector do turismo ou noutro sector 

que tenha contacto direto com turistas, e os 

restantes 90 (74,4%) não têm qualquer tipo de 

envolvimento com o sector do turismo. 

Conclui-se que, de modo geral, os inquiri-

dos não estão muito envolvidos no sector do 

turismo, e a análise à questão seguinte vem 

consolidar esta convicção: perguntou-se aos 

inquiridos em que medida é que os rendimen-

tos do seu agregado familiar dependiam do 

turismo, utilizando uma escala de Likert de 5 

pontos32. A média das respostas foi de 1,45, o 

que significa que os rendimentos dependem 

muito pouco do sector do turismo para esta 

amostra. O desvio padrão foi de 0,97, signifi-

cando que houve alguma dispersão das respos-

tas, se bem que não significativa. 

                                                            
31 As restantes categorias têm menos expressividade: Trabalha-

dores não qualificados com 4,1%; Agricultura, pesca e da flores-

ta e Operadores de instalações e máquinas, ambas com 2,7% e 

finalmente Trabalhadores qualificados da indústria, construção e 

artificies, com 1,4%. 
32 Sendo 1 – Nada, 2 – Pouco, 3 – Em parte, 4 – Muito e 5 – 

Totalmente) 

5.2 Perceções dos residentes sobre o 

turismo em geral e o turismo judaico em 

particular 

No pressuposto da apropriação simbólica 

local como processo de afirmação identitária e 

de autoestima coletiva, foi apresentada aos 

inquiridos uma lista de seis atrações turísticas 

do concelho de Belmonte, entre as quais o 

património judaico (museu, sinagoga e judia-

ria), cuja importância devia ser avaliada numa 

escala de Likert de 5 pontos33. Foi-lhes pedido 

para se imaginarem como turista, ao atribuírem 

os graus de importância.  

Todas as atrações turísticas tiveram médias 

elevadas, sendo o castelo de Belmonte, a que 

teve maior média, logo seguido do património 

judaico, da proximidade à Serra da Estrela e da 

natureza e paisagem. As atrações que tiveram 

menores médias foram a Torre de Centum 

Cellas e a gastronomia, como se pode verificar 

no Quadro 1.34 

Tendo em conta pressupostos de desenvol-

vimento turístico sustentável, assentes nos 

parâmetros culturais, sociais, económicos e 

ambientais/ecológicos, definidos pela Organi-

zação Mundial de Turismo e para avaliar as 

perceções dos residentes em relação ao turismo 

em geral, pediu-se aos inquiridos para classifi-

carem 17 afirmações sobre impactos do turis-

mo, utilizando uma escala de Likert de cinco 

pontos35. No Quadro 2 pode ser observada a 

percentagem de inquiridos que respondeu a 

cada ponto da escala, a média e o desvio 

padrão. São apresentadas as afirmações por 

ordem decrescente de médias.  

A média global das 17 afirmações é de 3,6, 

considerada favorável36. As afirmações que o 

turismo ajuda a preservar o património em 

Belmonte e que não é fonte de problemas 

sociais como a droga, alcoolismo, etc. foram os 

impactos do turismo com mais concordância 

 

                                                            
33 Sendo 1 – Nada importante, 2 – Pouco importante, 3 – Em 

parte, 4 – Importante e 5 – Muito importante 
34 Os desvios padrões das seis atrações não são muito elevados, 

ainda assim o maior é o da torre de Centum Cellas, o que signifi-

ca que em relação a esta atração há opiniões mais extremas, ao 

contrário do património judaico, a atração turística que teve um 

menor desvio padrão, significando que houve um pequeno 

número de dispersão das respostas. 
35 Sendo 1 – Discordo totalmente, 2 – Discordo, 3 – Estou inde-

ciso(a), 4 – Concordo e 5 – Concordo totalmente. 
36 Uma vez que o ponto 3 da escala de Likert é um valor neutro 

(“Estou indeciso”), para a interpretação considera-se que a 

opinião é favorável quando a média de cada afirmação é superior 

a 3,5 e desfavorável quando é inferior a 2,5. O mesmo se passará 

em relação a futuros casos similares. 
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Quadro 2 - Medidas estatísticas da importância das atrações turísticas 

 

Torre de Cen-

tum Cellas 

Castelo de 

Belmonte 

Património 

Judaico 
Gastronomia 

Natureza e 

Paisagem 

Proximidade da 

Serra da Estrela 

Média 3,91 4,53 4,4 3,95 4,25 4,31 

Desvio 

Padrão 
0,87 0,65 0,6 0,85 0,76 0,72 

Fonte: própria 

 

Quadro 3 - Percentagem, média e desvio padrão, para a opinião manifestada em relação a um conjunto de 

afirmações sobre o turismo em geral no concelho de Belmonte 

Afirmações sobre o turis-

mo em geral 
1 2 3 4 5 M Dp 

2) O turismo ajuda a preser-

var o património 
- 3,3 5,8 51,2 39,7 4,27 0,72 

6) O turismo não é fonte de 

problemas sociais, como 

droga, etc. 

3,3 1,7 5,8 44,6 44,6 4,26 0,9 

1) O turismo ajuda a preser-

var a cultura 
1,7 2,5 8,3 57 30,6 4,12 0,79 

5) O turismo não perturba a 

vida dos residentes 
2,5 5,8 8,3 44,6 38,8 4,12 0,96 

14) O turismo não tem 

provocado o aumento da 

criminalidade 

2,5 2,5 5 63,6 26,4 4,09 0,8 

17) O turismo não tem 

prejudicado a natureza 
0,8 4,1 9,9 60,3 24,8 4,04 0,77 

7) O turismo não tem pro-

vocado o aumento de polui-

ção 

2,5 7,4 8,3 49,6 32,2 4,02 0,97 

13) O turismo não tem 

provocado estragos no 

património 

2,5 5,8 7,4 61,2 23,1 3,97 0,87 

11) O turismo não tem 

provocado alterações nega-

tivas nos jovens 

4,1 3,3 13,2 59,5 19,8 3,88 0,91 

12) O turismo contribui para 

a qualidade das infra estru-

turas 

5,8 8,3 12,4 49,6 24 3,78 1,08 

15) Os negócios de turismo 

estão nas mãos da popula-

ção 

19 25,6 28,1 20,7 6,6 2,7 1,19 

8) O turismo não tem pro-

vocado subida de preços de 

bens e casas 

5,8 8,3 18,2 49,6 18,2 3,66 1,05 

4) O turismo beneficia os 

negócios e o comércio 
8,3 12,4 19,8 35,5 24 3,55 1,22 

3) O turismo permite criar 

emprego para os residentes 
10,7 17,4 16,5 38 17,4 3,34 1,26 

16) O turismo ajuda a 

melhorar a vida da popula-

ção 

9,9 20,7 24 34,7 10,7 3,16 1,17 

9) Os residentes têm mais 

dinheiro devido ao turismo 
28,9 34,7 23,1 11,6 1,7 2,22 1,04 

10) A população participa 

em decisões relativas ao 

turismo 

33,9 36,4 20,7 7,4 1,7 2,07 1 

Média Global 
     

3,6 
 

Fonte: própria 

 

por parte dos inquiridos (embora a segunda 

tenha um desvio padrão bastante maior), logo 

seguidos (e todos com médias superiores a 4) 

das afirmações que o turismo ajuda a preservar 

a cultura, não perturba  a  vida  dos  residentes, 

não provoca o aumento  da  criminalidade,  não 

 

prejudica a natureza e não provoca aumento de 

poluição. Aliás, das 17 afirmações, 13 tiveram 

médias positivas. 

Relativamente às questões de que o turismo  

permite criar emprego para os residentes e que 

ajuda a melhorar a vida da população, as suas 
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médias situam-se em média no ponto da inde-

cisão, e com desvio padrão significativo. As 

duas afirmações com média negativa foi a de 

que os residentes têm mais dinheiro em relação 

ao turismo (com média de 2,2) e a de que a 

população participa na tomada de decisões 

relativas ao turismo, esta última a mais baixa 

de todas (com média de 2,07), o que significa 

que os inquiridos em média não sentem que os 

residentes beneficiem economicamente com o 

turismo, e muito menos se sentem a participar 

nas decisões relativas a este sector.  

 
Quadro 4 - Percentagem, média e desvio padrão, para a opinião manifestada em relação a um conjunto de 

afirmações sobre o turismo judaico no concelho de Belmonte 
Afirmações sobre o 

turismo judaico 
1 2 3 4 5 M Dp 

8) O turismo judaico 

não perturba a vida 

dos residentes 

- 1,7 5,8 67,8 24,8 4,16 0,6 

2) O turismo judaico 

não é pior que outro 

tipo de turismo 

- 5 9,1 59,5 26,4 4,07 0,74 

3) O turismo judaico 

engrandece o nome de 

Belmonte 

- 6,6 14,9 47,1 31,4 4,03 0,86 

1) O turismo judaico 

traz vantagens ao 

concelho 

3,3 3,3 9,9 61,2 22,3 3,96 0,87 

4) O turismo judaico 

ajuda a preservar a 

cultura 

- 9,9 15,7 51,2 23,1 3,88 0,88 

5) O turismo judaico 

ajuda a preservar o 

património 

3,3 8,3 14,9 56,2 17,4 3,76 0,95 

7) O turismo judaico 

beneficia os negócios 

e o comércio 

14 19,8 19 42,1 5 3,04 1,18 

6) O turismo judaico 

permite criar emprego 

para os residentes 

16,5 33,1 25,6 21,5 3,3 2,62 1,1 

9) Os residentes têm 

mais dinheiro devido 

ao turismo Judaico 

29,8 33,9 21,5 14 0,8 2,22 1,05 

Média Global 
     

3,53 
 

Fonte: própria 

 

Na questão seguinte, os inquiridos confron-

taram-se com uma série de cinco afirmações37 

sobre o que o turismo judaico representa 

atualmente para Belmonte, devendo selecionar 

apenas uma. Uma vez que é uma questão de 

escala ordinal, faz sentido apresentar o valor da 

média que se situa em 3,84, o que expressa que 

o turismo judaico é uma atividade importante; 

o desvio padrão é 0,65, o que significa que há 

pouca dispersão entre as respostas. Em relação 

às percentagens dos inquiridos que optaram 

por cada uma das afirmações, é de realçar que 

não houve nenhum inquirido a responder a 

opção “É uma atividade sem expressão”; 2,5%  

 

                                                            
37 1 – É uma atividade sem expressão para Belmonte; 2 – É uma 

atividade pouco importante; 3 – É uma atividade com alguma 

importância; 4 – É uma atividade importante; Afirmação 5 – É 

uma atividade decisiva para Belmonte 

 

respondeu “É uma atividade pouco importan-

te” 23,1% “É uma atividade com alguma  

importância”, a maioria (61,98 %) optou 

pela afirmação “É uma atividade importante” e 

12,4% “É uma atividade decisiva”. 

Sobre o que sentiam em relação à frase 

“Belmonte, terra de judeus” – avaliada numa 

escala de Likert de 5 pontos, em que os valores 

variavam de 1, “Não gosto nada” a 5, “Gosto 

muito”, com o ponto médio de 3, “É-me indife-

rente” – a média é mais baixa do que a questão 

anterior: 2,89 e o desvio padrão mais elevado 

(0,98), o que quer dizer que há maior dispersão 

entre as respostas, ou seja, os inquiridos têm 

mais tendência para dar respostas mais extre-

mas. Observa-se que 8,28% responderam “não 

gosto nada” e 23,14% “não gosto”; para 

45,45% esta expressão é-lhes indiferente; 
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Quadro 5 - Comparação entre as afirmações em comum: turismo em geral e turismo judaico 

Afirmações 
Geral Judaico Diferença 

M Dp M Dp de médias 

Ajuda a preservar a 

cultura 
4,12 0,79 3,88 0,88 0,24 

Ajuda a preservar o 

património 
4,27 0,72 3,76 0,95 0,51 

Permite criar emprego 

para os residentes 
3,34 1,26 2,62 1,1 0,72 

Beneficia os negócios 

e o comércio 
3,55 1,22 3,04 1,18 0,51 

Não perturba a vida 

dos residentes 
4,12 0,96 4,16 0,6 -0,04 

Os residentes têm 

mais dinheiro 
2,22 1,04 2,22 1,05 0 

Média Global 3,6 
 

3,28 
 

0,48 
Fonte: própria 

17,36% gosta da expressão e 5,79% não gosta 

nada.  

Para avaliar as perceções dos residentes em 

relação ao turismo judaico, solicitou-se aos 

inquiridos para classificarem 9 afirmações 

sobre impactos do turismo judaico, utilizando 

uma escala de Likert de cinco pontos38. Seis 

destas afirmações são exatamente iguais a seis 

da bateria de 17 questões relativas ao turismo 

em geral, com a única diferença de que aqui, a 

expressão “turismo” é substituída por “turismo 

judaico”; As primeiras três não se aplicavam 

ao turismo em geral, dada a singularidade do 

turismo judaico. No Quadro 3 pode observar-

se a percentagem de inquiridos que respondeu 

a cada ponto da escala, a média e o desvio 

padrão. 

A média global da amostra é de 3,53. As 

três afirmações com maior média (superior a 

4), foram que o turismo judaico não perturba a 

vida dos residentes, o turismo judaico não é 

pior que outro tipo de turismo e o turismo 

judaico engrandece o nome de Belmonte. As 

três afirmações seguintes têm médias mais 

baixas, mas ainda positivas. As afirmações de 

que o turismo judaico beneficia os negócios e o 

comércio e que permite criar emprego para os 

residentes, têm médias que se situam na inde-

cisão. A única média negativa é a referente à 

afirmação de que os residentes têm mais 

dinheiro devido ao turismo judaico. 

5.3 Relação entre Variáveis 

Proceder-se-á do seguinte modo: a compa-

ração de médias com variáveis nominais será 

feita através do Sample T –Test para variáveis 

com duas categorias (como o sexo, por exem-

                                                            
38 Sendo 1 – Discordo totalmente, 2 – Discordo, 3 – Estou inde-

ciso(a), 4 – Concordo e 5 – Concordo totalmente. 

plo) e One way Anova no caso da variável pos-

suir três ou mais categorias. Para correlacionar 

as questões com outras variáveis numéricas, 

utilizou-se o coeficiente de Pearson.  

Como já foi referido, seis das afirmações 

sobre o turismo judaico são exatamente iguais 

a tantas outras relativas ao turismo em geral. 

Pretende-se avaliar se há, ou não, diferenças 

significativas entre a avaliação dos residentes a 

ambos os conjuntos de seis afirmações. A dife-

rença pode ser observada no Quadro 4, onde se 

mostra a comparação entre as respetivas 

médias, desvio padrão e diferença de médias. 

Como se pode verificar, as médias obtidas 

são muito similares, apesar de serem ligeira-

mente mais baixas no caso do turismo judaico, 

à exceção do item “Não perturba a vida dos 

residentes”, e do item “Os residentes têm mais 

dinheiro” (neste último o valor é exatamente o 

mesmo). 

Com o objetivo de correlacionar a média 

total para cada grupo de seis variáveis, agrupa-

ram-se39 de modo a originar duas novas variá-

veis: a média de respostas dos seis itens sobre 

o turismo judaico de cada inquirido e a média 

das respostas dos seis itens sobre o turismo em 

geral.40  Analisou-se a correlação através do  

coeficiente de Pearson41. Como já se previa 

pela análise do quadro anterior, o coeficiente 

de Pearson é bastante elevado (r=0,66) o que 

significa que os inquiridos tiveram comporta-

                                                            
39 Através do comando do SPSS Transform -  Compute variable 
40 Antes de agrupar as variáveis, procedeu-se ao teste de Cron-

bach (serve para verificar a consistência entre variáveis, permi-

tindo saber se é possível agrupa-las, o que acontece quando o 

resultado do teste é igual ou maior que 0,60). O resultado foi 

muito consistente: 0,80 para a média dos seis itens do turismo 

judaico e 0,76 para a média dos seis itens do turismo em geral.  
41O coeficiente de correlação de Pearson mede o grau da corre-

lação (e a direção dessa correlação - positiva ou negativa) entre 

duas variáveis de escala métrica.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_(estat%C3%ADstica)
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mentos muito semelhantes em ambos os gru-

pos.  

Conclui-se assim que, os residentes de 

Belmonte têm uma opinião muito similar sobre 

os impactos do turismo judaico e o do turismo 

em geral. Relacionaram-se as duas novas 

variáveis com algumas características demo-

gráficas, de modo a perceber se há diferenças 

significativas entre elas – Quadro 5. 

 

 

 
Quadro 6 – Relação dos seis itens em comum entre o turismo em geral e o turismo judaico com variáveis 

demográficas 

Seis itens em 

comum 

Significância 

Idade Sexo 
Env. 

Tur. 

Dep. € 

Tur. 
Judaismo 

Turismo em 

geral 
0,05 0,28 0,62 0,03 0,02 

Turismo judaico 0 0,34 0,28 0,02 0,22 

Fonte: própria 

 

A idade tem uma relação negativa com 

ambos os casos (como se pode verificar pelo 

coeficiente de Pearson: r=-0,18 no turismo em 

geral e r=-0,34 no turismo judaico), à medida 

que a idade dos inquiridos sobe, a média de 

  

 

resposta dos seis itens em cada caso, sobe. No 

turismo judaico ainda é mais forte como se 

pode verificar pelo valor da significância (mais 

baixo) e pelo coeficiente de Pearson (mais 

alto).  

Quadro 7 – Médias dos seis itens em comum entre o turismo em geral e o turismo judaico por dependência 

dos rendimentos do turismo 

Dependência de 

rendimentos do 

turismo 

Médias dos seis itens 

T. geral T. Judaico 

Nada 3,5 3,2 

Pouco ou em 

parte 
3,6 3,8 

Muito ou total-

mente 
4,2 3,6 

Sig 0,03 0,22 

Fonte: própria 

O sexo e o envolvimento com o sector do 

turismo não têm relação com estas variáveis. Já 

na dependência de rendimentos do turismo42 e 

o facto de se ser ou não judeu, verifica-se uma 

relação apenas na variável que forma a média 

dos seis itens relativos ao turismo em geral. No 

caso da dependência dos rendimentos do 

turismo, a média dos seis itens do turismo em 

geral sobe, à medida que os inquiridos mantêm 

                                                            
42 Por questões de validação de resultados, agrupou-se as cinco 

respostas possíveis em três: residentes que não dependem nada 

de rendimentos do turismo (n=92); residentes que dependem 

pouco ou em parte dos rendimentos do turismo (n=20); residen-

tes que dependem muito ou totalmente dos rendimentos do 

turismo (n=9).  

uma maior dependência dos rendimentos do 

turismo, como se pode verificar no Quadro 6. 

No caso da relação com o judaísmo43, a 

média dos seis itens sobre o turismo em geral 

desce bastante quando os inquiridos são 

judeus, como se pode ver no Quadro 7. 

Na relação das variáveis com as duas afir-

mações sobre o turismo judaico, apresentada 

no Quadro 8, pode verificar-se que, mais uma 

vez a idade é uma variável com significância 

em ambas as afirmações (é aliás a única, uma 

vez que as outras variáveis não apresentam 

                                                            
43 Em todas as relações desta variável com outras, se excluiu a 

resposta “origem judaica” por só ter havido um inquirido a 

responder esta opção.  
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significância). Neste caso, na primeira afirma-

ção  r=-0,21 e na segunda  r=-0,18. Tal como 

em casos anteriores, a relação entre a idade e 

média das afirmações é inversa: à medida que 

a idade dos inquiridos desce, a média das afir-

mações sobe, ou seja tem tendência a ser mais 

favorável.

 

Quadro 8 – Médias dos seis itens em comum entre o turismo em geral e o turismo judaico por relação com 

o Judaísmo 

Relação com o 

Judaismo 

Médias dos seis itens 

T. geral 
T. Judai-

co 

Judeu 2,9 2,9 

Sem relação com o 

Judaísmo 
3,6 3,3 

Sig 0,22 0,02 

Fonte: própria 

 

Quadro 9 – Relação entre afirmações sobre o turismo judaico e variáveis demográficas 

Afirmações 

Significância 

Idade Sexo 
Env. 

Tur. 

Dep. € 

Tur. 
Judaismo 

O que o turismo 

judaico repre-

senta para 

Belmonte 

0,02 0,78 0,47 0,19 0,79 

Belmonte, terra 

de judeus 
0,05 0,75 0,59 0,54 0,44 

Fonte: própria 

5.4 Classificação dos residentes em 

grupos  homogéneos  - Criação  

de Clusters 

Com o objetivo de detetar grupos homogé-

neos de residentes com base na perceção sobre 

o conjunto de 9 afirmações sobre o turismo 

judaico, foi realizada a análise de clusters44 à 

amostra para classificar as respostas dadas. 

Foram criados três clusters cujas característi-

cas das respostas, em cada um deles, apresen-

tavam semelhanças. 

Através dos resultados obtidos, foi possível 

obter as médias dos três grupos nos 9 itens da 

questão 7. Esses resultados foram então corre-

lacionados com as restantes variáveis. O Clus-

ter 1, com 20 indivíduos, apresenta médias 

mais baixas; o Cluster 2 constituído por  49  in- 

                                                            
44 Análise de clusters é uma técnica para classificar objetos ou 

casos em grupos de características homogéneas. 

 

divíduos, apresenta médias intermédias e o 

Cluster 3, tem 52 indivíduos, que atribuíram 

maior valor às afirmações relativas ao turismo  

judaico. Chamou-se ao primeiro grupo “Céti-

cos”, ao segundo “Moderados” e ao terceiro 

“Interessados”. A média de cada cluster por 

item é apresentada no Quadro 9. 

Após o procedimento anterior, será verifi-

cado se existe alguma relação entre os clusters 

e outras variáveis. A análise destas relações 

será feita através de processos estatísticos dis-

tintos de acordo com o tipo de variável. Sendo 

a variável “cluster” nominal, será feita a com-

paração de médias para relacionar os clusters 

com variáveis métricas ou escalas de Likert 

através de One Way ANOVA. Para relacionar 

os clusters com variáveis nominais ou ordinais, 

serão utilizadas tabelas de  contingência  com o 
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Quadro 10 - Médias de opinião relativamente ao conjunto de afirmações sobre turismo judaico,  

por cluster 

Afirmações 

Médias 

C. 1 C. 2 C. 3 

1) O turismo judaico 

traz vantagens 
2,95 3,96 4,35 

2) O turismo judaico 

não é pior que outro 

tipo de turismo 

3,35 4,14 4,29 

3) O turismo judaico 

engrandece o nome de 

Belmonte 

3,1 4,06 4,37 

4) O turismo judaico 

ajuda a preservar a 

cultura 

2,4 4,04 4,29 

5) O turismo judaico 

ajuda a preservar o 

património 

2,3 3,98 4,12 

6) O turismo judaico 

permite criar emprego 

para os residentes 

1,95 1,96 3,5 

7) O turismo judaico 

beneficia os negócios e 

o comércio 

2,05 2,53 3,9 

8) O turismo judaico 

não perturba a vida dos 

residentes 

3,55 4,24 4,31 

9) Os residentes têm 

mais dinheiro devido ao 

turismo judaico 

1,45 1,55 3,15 

Média Global 2,57 3,38 4,03 

 
Céticos Moder. Interes. 

Fonte: própria 

 

Quadro 11 - Efeito dos Clusters em variáveis métricas 

 
Cluster n M Sig 

Idade 
Céticos 20 44,8 

0,05 Moderados 49 36,9 

 

Interessad

os 
52 35,7 

Agregado 

Familiar 

Céticos 20 3,05 

1 Moderados 49 3,06 

 

Interessad

os 
52 3,08 

Anos a 

viver no 

concelho 

Céticos 8 29,4 

0,09 
Moderados 12 22,9 

 

Interessad

os 
38 17,2 

Fonte: própria 
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Quadro 12 - Efeito dos Clusters em variáveis nominais 

Sexo 1,4 0,5 

Natural de Belmonte 1,68 0,43 

Habilitações literárias 2,38 0,67 

Situação profissional 15,49 0,05 

Envolvimento no 

turismo 
4,88 0,3 

Dependência dos 

rendimentos do 

turismo 

8,31 0,81 

Relação com o 

Judaísmo 
4,78 0,31 

Fonte: própria 

 

teste Chi-square45. Correlacionando os três 

grupos resultantes da análise de Cluster, com 

as variáveis métricas, idade e dimensão do 

agregado familiar, obteve-se o resultado expos-

to no Quadro 10. 

Como se pode aferir pelo valor de signifi-

cância observado, não há qualquer relação 

entre os clusters e a dimensão do agregado 

familiar e o número de anos a residir no conce-

lho, uma vez que em ambos os casos está aci-

ma dos 0,05 necessários para estabelecer rela-

ção entre variáveis (Carver & Nash, 2009).  

No caso da idade, essa relação tem alguma 

significância: como se pode perceber, há uma 

relação inversa entre as médias da idade e o 

grau de interesse pelo turismo judaico. Existe 

uma diferença considerável essencialmente do 

grupo dos cépticos em relação aos outros dois; 

a média de idades dos Céticos é de 44,8 a dos 

Moderados 36,9 e a dos Interessados é de 35,7. 

Verifica-se que média de elementos do 

agregado dos Moderados é de 2,9 e a dos Inte-

ressados 2,7. Em relação ao agregado familiar 

existem diferenças quase nulas: todos os gru-

pos provêm de agregados em média com 3 

pessoas. A média de anos a residir no concelho 

(no caso não naturais de Belmonte) é de 29, 4 

para os céticos, 22,9 anos para os moderados e 

17,2 para os interessados; neste caso, embora 

não haja significância, verifica-se que há uma 

relação inversa entre o número de anos a viver  

 

                                                            
45 O teste de Chi-square, determina a diferença significativa 

entre o que é observado e o que é expectado das variáveis 

independentes; quanto maior o valor de chi calculado maior a 

diferença entre o valor esperado e o medido. 

no concelho e o grau de interesse. Para as res-

tantes variáveis, foi utilizado o teste do Chi-

square através de tabelas cruzadas. Os valores 

e respetiva significância, são apresentados no 

Quadro 11. 

Verifica-se que, à exceção da “situação profis-

sional”, nenhuma outra variável apresenta sig-

nificância em relação aos clusters. É necessário 

ter em consideração que o grupo dos Céticos é 

muito menor que os outros dois grupos (o que 

revela à partida, uma tendência para os inquiri-

dos terem uma atitude positiva em relação ao 

turismo judaico), Através deste teste foi possí-

vel traçar um perfil de cada cluster: quanto ao 

sexo, a percentagem de mulheres divide-se em 

18,6% no grupo dos Céticos, 42,9% no Mode-

rados e 38,6% no Interessados. Os homens 

distribuem-se do seguinte modo: 13,7% de 

Céticos, 37,3% de Moderados e 49% de Inte-

ressados. 

A maioria dos naturais de Belmonte divide-

se quase de igual modo entre os Moderados e 

Interessados (respetivamente 43,3% e 42,4%), 

e os inquiridos nascidos noutro concelho são 

sobretudo Interessados (44,45) Em relação às 

habilitações literárias, os inquiridos com o 

ensino básico são maioritariamente Moderados 

e Interessados (ambos os casos 40%); no caso 

dos que possuem o ensino secundário, o grupo 

mais representativo é o dos Moderados (com 

46,9%) e os inquiridos com o ensino superior 

têm claramente tendência para serem Interes-

sados (51,4%). 

No envolvimento com o setor do turismo, 

observa-se que quem trabalha no sector do 

turismo tem tendência a ser Interessado 

(44,4%), os inquiridos com familiares a traba-
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lhar no setor são na sua grande parte Modera-

dos (71,4%) e os sem relação com o turismo 

dividem-se entre os Moderados e Interessados 

(ambos os casos 45,8%). Na relação com o 

Judaísmo, os judeus são maioritariamente 

Moderados (71,4%) – um dado interessante – e 

os inquiridos sem relação com o Judaísmo são 

na maioria Interessados (45,1%). Como foi 

referido anteriormente, a variável “situação 

profissional” foi a única que apresentou signi-

ficância46 no cruzamento com os diferentes 

clusters. No caso dos desempregados há uma 

discrepância considerável entre os valores 

esperados e observados, que se traduz numa 

tendência para o grupo dos Moderados. Nos 

inquiridos a exercer atividade profissional, há 

uma tendência para os Interessados (com opi-

nião mais favorável em relação ao turismo 

judaico). Apesar do grupo de inquiridos refor-

mados ser pequeno demais para tirar ilações, 

este é o que apresenta maior valor proporcional 

no grupo dos Céticos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perante os resultados obtidos, importa tecer 

um conjunto de considerações finais, sobretudo 

dando ênfase a potencialidades e a margens de 

progressão para o Turismo Judaico em Bel-

monte, facilitando o processo de tomada de 

decisão de atores locais ligados ao Turismo. 

A partir dos resultados expostos na discus-

são de resultados, conclui-se que os inquiridos 

de faixas etárias mais baixas sentem-se muito 

envolvidos no turismo judaico praticado em 

Belmonte. Esta constatação configura-se como 

merecedora de outros estudos. Para além disso, 

tendo em consideração os conceitos que foram 

utilizados ao longo deste trabalho, conclui-se 

que para a subsistência de um turismo integra-

do, sustentado é essencial perspetivar o envol-

vimento comunitário local. No âmbito da 

Assumpção Identitária judaica local, a juven-

tude terá assim um papel essencial no Turismo 

de Belmonte, o que reforça a importância e a 

oportunidade no âmbito do desenvolvimento 

de ações de formação locais neste domínio.  

Ao longo de toda a análise de resultados 

foram muitos os indicadores que corroboram o 

parágrafo anterior. Ao avaliarmos a opinião 

dos residentes em relação ao turismo judaico, 

constatamos que esta variava consoante as 

características demográficas, sendo que, ape-

                                                            
46 Pearson Chi-Square = 15,49 e Sig = 0,05 

nas duas variáveis demonstraram estabelecer 

relação (relação significativa): a idade, cuja 

relação é negativa, ou seja, à medida que a 

idade sobe, a resposta tende a ter médias mais 

baixas, indicando que a juventude é mais favo-

rável a este tipo de turismo; a dependência de 

rendimentos do turismo com correlação positi-

va. 

O presente trabalho reforça para Portugal as 

dinâmicas sociais verificadas amplamente no 

Turismo de Base Comunitária observado na 

América do Sul, nomeadamente no Brasil e na 

Venezuela. 

A percentagem de respostas positivas na 

avaliação dos impactos do turismo judaico, 

revela que a maioria da população se sente 

envolvida neste tipo de turismo, nomeadamen-

te os inquiridos de faixas etárias mais baixas. 

De realçar que os residentes consideram o 

património judaico a segunda atração turística 

mais importante de Belmonte, no ponto de 

vista do turista, o que significa que a comuni-

dade atribui valor a esse património. 

Belmonte regista uma dinâmica local passí-

vel de incrementar, coletivamente, uma apro-

priação dos símbolos judaicos, o que tem sido 

de resto observado pelas políticas desenvolvi-

das pela autarquia. 

Foram encontrados três grupos distintos 

através de uma análise de Cluster. Uma vez 

que nenhum desses grupos apresentava média 

negativas (desfavoráveis) em relação ao turis-

mo judaico, atribuiu-se os nomes de Céticos, 

Moderados e Interessados. Demostrou-se que 

não há qualquer relação entre os clusters e a 

dimensão do agregado familiar e o número de 

anos a residir no concelho. Mais uma vez, no 

caso da idade, essa relação tem alguma signifi-

cância: há uma relação inversa entre as médias 

da idade e o grau de interesse pelo turismo 

judaico. Existe uma diferença considerável 

essencialmente do grupo dos Céticos em rela-

ção aos outros dois; a média de idade destes é 

de 44,8 a dos Moderados 36,9 e a dos Interes-

sados é de 35,7. 

O presente estudo permite também tirar 

algumas conclusões a partir dos resultados da 

investigação empírica, destacando algumas 

recomendações para a atuação no destino em 

relação ao segmento de turismo estudado, ten-

do em consideração um desenvolvimento sus-

tentado do mesmo e o inerente envolvimento 

da população.  

Não deixa de ser relevante o facto de existir 

a convicção de que há uma fraca participação 
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da população na tomada de decisões relativas 

ao turismo, o que significa que os inquiridos 

não se sentem a participar nas decisões relati-

vas a este sector. Recomenda-se às autoridades 

regionais e locais que estabeleçam um com-

promisso perante as questões de sustentabili-

dade e de envolvimento da população nos pro-

cessos de planeamento e de tomada de decisão 

sobre a atividade turística.  

À luz dos critérios definidos pela OMT, o 

envolvimento das comunidades locais passa, 

em grande medida, pelo usufruto económico 

sustentável que retiram da atividade turísti- 

ca. A própria apropriação simbólica da reali-

dade por parte das comunidades e o desenvol-

vimento contínuo de um Turismo que promova 

os sistemas de valores locais, serão propiciados 

na medida em que materializem uma autoesti-

ma coletiva recompensada pelas vantagens 

económicas obtidas. 

Sugere-se assim que se introduzam critérios 

de sustentabilidade no planeamento e gestão do 

turismo, bem como mecanismos para o desen-

volvimento de ações de sensibilização e de 

informação sobre o que está a ser feito e o que 

se pretende fazer. Mais importante ainda, é a 

constatação de que a maioria da população se 

sente envolvida neste tipo de turismo, destaca-

damente a juventude de Belmonte o que se 

considera ser um indicador muito interessante 

e positivo porque presume uma boa aceitação 

por parte de gerações futuras. 
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Recorrendo a dados da Administração Cen-

tral do Sistema de Saúde, este trabalho visou a 

análise do desempenho económico-financeiro 

dos hospitais empresarializados, utilizando 

rácios (liquidez, funcionamento, financiamento 

e rentabilidade) numa perspetiva regional 

(NUTS II), concluindo pelo relativo melhor 

desempenho do conjunto dos hospitais da 

Região Norte, embora de forma inconsistente 

ao longo do tempo. No geral, os resultados 

traduzem, nas diferentes regiões, tendenciais 

perdas de liquidez, de autonomia financeira e 

solvabilidade, ao mesmo tempo que refletem 

uma diminuição da atividade e dos resultados. 

 

Palavras-chave: Desempenho económico-

financeiro, hospitais empresarializados, análise 

regional, NUTS II 

Código JEL: I10, I18, L25 

Using data from the Health System Central 

Administration, this study aimed to analyze the 

economic and financial performance of corpo-

ratized hospitals, using ratios methodology 

(liquidity, operating, financing and profitabil-

ity) in a regional perspective (NUTS II), con-

cluding by the relative better performance of all 

hospitals in the North, though inconsistently 

over time. Overall, the results show, in different 

regions, trend loss of liquidity, financial auton-

omy and solvency, while reflecting a decrease 

in activity and results. 

 

 

Keywords: Economic and financial perfor-

mance, corporatized hospitals, regional analy-

sis, NUTS II 
 
JEL Codes: I10, I18, L25 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de empresarialização dos hospi-

tais em Portugal caracteriza-se, atualmente, 

pela atribuição do estatuto de Entidades Públi-

cas Empresariais (EPE) à maioria dos hospitais 

generalistas, especializados, Centros Hospita-

lares (CH) ou Unidades Locais de Saúde 

(ULS). 

Por outro lado, prossegue o alargamento do 

estatuto EPE, reafirmando-se como sendo o 

modelo que melhor se adequa à gestão dos 

hospitais por compartilhar a autonomia de 

gestão com a sujeição à tutela governamental, 

assistindo-se a um reforço das experiências de 

criação de Centros Hospitalares, numa aparen-

te aposta na melhoria da eficiência com base 

nas economias de escala, e das ULS, procuran-

do estimular sinergias e conseguir ganhos de 

eficiência e efetividade, decorrentes da inte-

gração horizontal e vertical entre cuidados de 

saúde primários e hospitalares1. 

A atribuição do estatuto EPE aos hospitais 

ocorre em 20052, visando a melhoria da quali-

dade, do desempenho e da eficiência. 

São vários os estudos sobre a bondade da 

adoção dos modelos de natureza empresarial, 

desde a sua criação
3
, bem como os estudos 

sobre a eficiência técnica do processo de 

empresarialização dos hospitais seguindo 

abordagens não paramétricas com recurso ao 

Data Envelopment Analysis (DEA). Por exem-

plo, alguns autores (Moreira, 2008, Rego, 

2008, Harfouche, 2010, Rego et al., 2010) 

concluem pela melhoria da eficiência dos hos-

pitais empresarializados, embora verificando 

também uma melhoria da eficiência dos hospi-

tais que permaneceram no Setor Público 

Administrativo (SPA) (Rego, 2008). 

Numa perspetiva diferente, autores como 

Silvestre e Araújo (2008), testando a influência 

da heterogeneidade e da densidade populacio-

nal sobre a eficiência dos hospitais EPE, con-

cluem pela maior eficiência dos hospitais gene-

ralistas do que os especializados, ao mesmo 

tempo que são mais eficientes aqueles situados 

em áreas com mais população, confirmando 

que a heterogeneidade e a densidade popula-

cional afetam, ceteris paribus, a eficiência 

                                                            
1 A preocupação com os cuidados continuados e os cuidados 

domiciliários tem-se apresentado como uma preocupação mais 

recente no seio do Sistema de Saúde, e não tem sido diretamente 

incluída nas atuais experiências de integração de cuidados de 

saúde (ERS, 2012). 
2 Decreto-lei nº 93/2005, de 7 de junho. 
3 Cfr. OPSS (2006). 

organizacional, salientando que os hospitais 

generalistas apresentam níveis de eficiência 

elevados em virtude das economias de gama, 

contrariando o pressuposto que as economias 

de escala resultam sempre em ganhos de efi-

ciência. 

Por seu turno Batista et al. (2015b, a) numa 

perspetiva de análise do desempenho económi-

co e financeiro do setor dos hospitais empresa, 

no período compreendido entre 2002 e 2013, 

concluem pela degradação dos indicadores 

económicos e financeiros, evidenciando uma 

situação de insolvência técnica do setor. 

Por outro lado, um estudo sobre o desem-

penho económico e financeiro dos CH (ERS, 

2012) concluiu que o grupo de CH, entre 2008 

e 2009, apresentou dificuldades em fazer face 

aos compromissos de curto e de longo prazo, 

bem como viu aumentado o prazo médio de 

pagamento e evidenciou uma diminuição da 

rendibilidade da atividade e dos capitais inves-

tidos, ressalvando que os resultados obtidos 

não evidenciam uma causalidade entre os 

mesmos e o modelo organizacional CH. 

Estas análises, com diferentes tipos de 

dados, horizontes temporais e metodologias, 

não consideram a componente de desagregação 

regional nem que a empresarialização de enti-

dades públicas, como os hospitais, deve obser-

var a viabilidade económica e financeira das 

novas entidades, aliás como reconhecido pelo 

Eurostat4. Assim, o objetivo central deste tra-

balho é proceder à análise relativa ao desem-

penho económico e financeiro das diferentes 

entidades criadas e avaliar esse desempenho 

atendendo à sua distribuição regional no perío-

do compreendido entre 2007 e 2011. 

2. BREVE ENQUADRAMENTO 

2.1 As Entidades Hospitalares e sua 

Classificação 

Desde meados dos anos de 1990 assiste-se a 

três fases do processo de empresarialização dos 

hospitais públicos em Portugal (Raposo, 2007, 

Raposo e Harfouche, 2011). 

                                                            
4EUROPEAN COMMISSION 2008. EDP dialogue visit to 

Portugal - 11-12 February 2008 - Final Findings. Luxembourg: 

Eurostat. 
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Figura 1 – Fases do Processo de Empresarialização dos Hospitais Públicos em Portugal 

 
 

Assim, na segunda metade da década de 

1990 e até ao início do século XXI, assistiu-se 

ao experimentalismo no que se refere aos 

modelos alternativos de gestão5. A partir de 

2002 assiste-se à alteração dos estatutos dos 

hospitais, com a adoção de modelos de nature-

za empresarial. Em 2002, 34 hospitais são 

transformados em 31 Sociedades Anónimas 

(SA)6, de capitais exclusivamente públicos e, a 

partir de 2005, assiste-se a uma nova orienta-

ção, com a transformação do estatuto SA para 

o estatuto EPE dos hospitais7. Este estatuto, ao 

longo do tempo, tem vindo a ser aplicado a 

outros hospitais do universo SPA, ao mesmo 

tempo que se assiste ao agrupamento destes 

hospitais em CH, colocando sob uma mesma 

equipa dirigente vários hospitais de uma mes-

ma área, e de ULS, através de uma gestão inte-

grada das várias unidades de saúde de uma 

região, visando a reorganização dos cuidados 

hospitalares a nível regional. 

A evolução descrita está patente no Quadro 

1, onde se destacam a criação crescente de CH 

(9 em 2005, para 21 em 2015) e de ULS (uma 

em 2005, para 8 em 2015) que foram integran-

do ao longo do tempo quer outros hospitais 

EPE (19 em 2005, para 10 em 2015) quer 

outros hospitais SPA (53 em 2005, para 5 em 

2015). No final de 2015, existiam no Continen-

te 39 unidades no universo EPE (10 hospitais, 

21 CH e 8 ULS). 

Por outro lado, ao longo do tempo, os hos-

pitais têm sido classificados de acordo com o 

critério geográfico, atendendo às suas áreas de 

influência, e de acordo com as suas responsabi-

lidades e valências exercidas, atendendo a cri-

térios de base populacional. 

                                                            
5 Em 1995, no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) 

é realizada a primeira experiência de concessão ao setor privado 

da gestão de um hospital público, construído e equipado pelo 

Estado; em 1996, no Hospital de S. Sebastião (Feira) tem lugar a 

primeira experiência de gestão pública com estatuto mais flexí-

vel; esta experiência é replicada, em 1999, no Hospital do Barla-

vento Algarvio; ainda em 1999 é realizada a primeira experiên-

cia de gestão integrada do hospital e centros de saúde e, também, 

com estatuto mais flexível de gestão, na Unidade Local de Saúde 

de Matosinhos. 
6 Decretos-lei nº 272/2002 (272 a 302) - 272 a 281, 282 a 292, 

293 a 302, de 9/10/11 de dezembro de 2002. 
7 Decreto-lei nº 93/2005, de 7 de junho. 

Assim, no espírito da Lei de Bases da Saú-

de8, é promovida a articulação dos diferentes 

níveis de prestação de cuidados, em particular 

dos cuidados primários e secundários ou hospi-

talares, apesar da recente preocupação com os 

cuidados continuados e os cuidados domiciliá-

rios embora ainda não diretamente incluída nas 

atuais experiências de integração de cuidados 

de saúde. Com o Estatuto do SNS9 surge a 

preocupação com a integração de cuidados de 

saúde, quer a integração vertical, quer a inte-

gração horizontal. 

A integração vertical, de que o modelo ULS 

é exemplo, consiste na agregação da prestação 

e gestão de serviços numa única entidade, 

promovendo a coordenação em rede de todos 

os elementos que fazem parte dessa unidade 

(ERS, 2012). I.e., uma única entidade é res-

ponsável pela prestação integrada de cuidados 

de saúde através da gestão dos vários níveis de 

prestação de cuidados. 

Já a integração horizontal ocorre quando 

duas ou mais instituições de prestação de cui-

dados de saúde similares ou substitutos próxi-

mos se juntam formando uma instituição única, 

com o desiderato de eliminar redundâncias, 

gerar economias de escala, otimizar os serviços 

prestados e reforçar a articulação e comple-

mentaridade, técnica ou assistencial (ERS, 

2012)10.  

Como salienta Vaz (2010), inicialmente CH 

correspondia a um conjunto complementar de 

hospitais de natureza diversa, como por exem-

plo o ex-CH de Coimbra11 que integrava um 

hospital geral, um hospital pediátrico e uma 

maternidade, distinguindo-se do GH que cor-

respondia a um conjunto de hospitais de natu-

reza semelhante, como por exemplo, os Hospi-

tais Civis de Lisboa. 

 

                                                            
8 Lei nº 48/90, de 24 de agosto. 
9 Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de janeiro. 
10 São exemplos os CH, cujo regime de enquadramento e funcio-

namento foi estabelecido pelo Decreto-Lei nº 284/99, de 26 de 

Julho, que preconiza também o modelo de Grupo Hospitalar 

(GH). 
11 Integrado no CHUC, EPE, através do Decreto-Lei nº 30/2011, 

de 2 de março. 
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Quadro 1 – Evolução do processo de empresarialização 

Estatuto 
 

Antes 

2002 

2002-

2005 

Meados 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2005-

2006 

  
Hospitais 92                       

Centros Hospitalares 4                       

Unidades Locais de Saúde 1                       

S
A

 

Hospitais   24                     

Centros Hospitalares   6                     

Unidades Locais de Saúde   1                     

S
P

A
 

Hospitais   53 47 35 23 15 12 6 5 5 5 5 

Centros Hospitalares   5 6 3 4 4 4 3 3 3 3 3 

E
P

E
 

Hospitais     19 14 17 17 18 13 11 10 10 10 

Centros Hospitalares     9 16 16 18 18 21 21 21 21 21 

Unidades Locais de Saúde     1 2 5 5 6 7 8 8 8 8 

Total EPE’s     29 32 38 40 42 41 40 39 39 39 

SA – Sociedade Anónima; SPA – Sector Público Administrativo; EPE – Entidade Pública Empresarial 

Fonte: Construção dos autores. 

 

 

Atualmente, o CH é definido como uma 

entidade dotada de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial e o conjunto de órgãos 

legalmente estabelecidos para os hospitais 

públicos, que integra um ou vários estabeleci-

mentos hospitalares destituídos de personali-

dade jurídica. Já o GH é definido como um 

modelo composto por vários estabelecimentos 

hospitalares, embora sujeitos a coordenação ou 

administração comum12. 

Resulta, assim, que a designação de CH 

engloba ambos os conceitos estabelecidos em 

lei, de forma indiscriminada, distinguindo-se 

pelo facto de no GH os estabelecimentos inte-

grados manterem a sua autonomia administra-

tiva, financeira e patrimonial (e.g., GH de Cen-

tro de Lisboa que integra o CH Lisboa Central, 

EPE, o Hospital Curry Cabral, EPE. e a Mater-

nidade Alfredo da Costa (MAC)13. 

Já os hospitais especializados nos cuidados 

a doentes oncológicos, os IPO’s, surgem em 

Lisboa, por iniciativa do Prof. Doutor Francis-

co Gentil, em 29 de Dezembro de 1923, sob a 

designação de “Instituto Português para o 

Estudo do Cancro”14. 

Visando dar resposta às necessidades senti-

das no resto do país, relativas à assistência 

                                                            
12 Decreto-Lei nº 284/99, de 26 de julho. 
13 Portaria 172/2011, de 27 de abril. 
14 Decreto 9333. 

oncológica, é criado em 1967, o Centro do IPO 

de Coimbra e, em 1974, o Centro do Porto do 

IPO Francisco Gentil, constituindo-se hoje 

como os polos de referência no tratamento de 

doenças oncológicas, no Norte, Centro e Sul 

do país. 

Note-se que a todas estas entidades tem 

vindo a ser aplicada a legislação relativa aos 

estabelecimentos hospitalares do SNS, que, em 

cada momento, está em vigor. Aliás, como a 

legislação relativa ao CH expressamente con-

signa. Assim, quer os CH, quer as ULS, quer 

os IPO’s são objeto das opções legislativas 

pela empresarialização dos hospitais, desig-

nando-se, por agora, como EPE e sendo classi-

ficados de acordo com as valências exercidas e 

com base em critérios de base populacional. 

Se até à criação do SNS, mais concretamen-

te até 1986, a organização e funcionamento dos 

serviços prestadores então existentes é estabe-

lecida com base no critério geográfico, a partir 

de 1986, após a criação do SNS15, assiste-se a 

uma reorganização hospitalar com o Estatuto 

do SNS16 a preconizar a classificação de acor-

do com a natureza das suas responsabilidades e 

no quadro das valências efetivamente exerci- 

 

                                                            
15 Lei nº 56/79, de 15 de setembro 
16 Decreto-Lei nº 11/93, de 15 de Janeiro 



Desempenho Económico e Financeiro dos Hospitais Empresarializados – Uma Análise Regional… 

93 

Quadro 2 – A classificação dos Hospitais por grupos 

 Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

Área de Influência 
Direta entre 75.000 e 500.000 

habitantes 
Direta e indireta Direta e indireta Direta e indireta 

Valências 

Medicina interna, neurologia, 

pediatria médica, psiquiatria, 

cirurgia geral, ginecologia, 

ortopedia, anestesiologia, radio-

logia, patologia 

Clínica, imuno-hemoterapia e 

medicina física e de reabilitação 

Médicas e cirúrgicas do 

Grupo I, acrescido das valên-

cias de oftalmologia, pneu-

mologia, cardiologia, reuma-

tologia, gastrenterologia, 

nefrologia, hematologia 

clínica, infecciologia, onco-

logia médica, neonatologia, 

imunoalergologia, ginecolo-

gia/obstetrícia, dermatovene-

reologia, otorrinolaringolo-

gia, urologia, cirurgia vascu-

lar, neurocirurgia, anatomia 

patológica, medicina nuclear 

e neurorradiologia 

Todas as especialida-

des médicas e cirúrgi-

cas, sendo que as áreas 

de maior diferenciação 

e subespecialização 

estão sujeitas a autori-

zação do membro do 

Governo responsável 

pela área da saúde, sob 

proposta da Adminis-

tração 

Central do Sistema de 

Saúde, IP. 

 

Outras Valências 

De acordo com um mínimo de 

população servida e em função 

de mapas nacionais de referen-

ciação e distribuição de especia-

lidades médicas e cirúrgicas, 

designadamente oftalmologia, 

otorrinolaringologia, pneumolo-

gia, cardiologia gastrenterologia, 

hematologia clínica, oncologia 

médica, radioterapia, infecciolo-

gia, nefrologia, reumatologia e 

medicina nuclear 

Definidas de acordo com um 

mínimo de população servida 

e em função de mapas nacio-

nais de referenciação e 

distribuição de especialida-

des médicas e cirúrgicas 

As áreas de maior 

diferenciação e subes-

pecialização estão 

sujeitas a autorização 

do membro do Gover-

no responsável pela 

área da saúde, sob 

proposta da Adminis-

tração Central do 

Sistema de Saúde, IP 

Oncologia, 

Grupo IV- a 

 

Medicina Física 

e Reabilitação, 

Grupo IV –b 

 

Psiquiatria e 

Saúde Mental, 

Grupo IV -c 

Valências excluí-

das 

Genética médica, farmacologia 

Clínica, imunoalergologia, 

cardiologia pediátrica, cirurgia 

vascular, neurocirurgia, cirurgia 

plástica, reconstrutiva e estética, 

cirurgia cardiotorácica, cirurgia 

maxilofacial, cirurgia pediátrica, 

e neuroradiologia 

Farmacologia clínica, genéti-

ca médica, cardiologia pediá-

trica, cirurgia cardiotorácica 

e cirurgia pediátrica 

  

1 A área de influência indireta considera a área de influência direta dos hospitais que referenciam utentes para o hospital em causa. 

Fonte: Portaria 82/2014, de 10 de abril. 

 

das, agora retomado, assente em critérios de 

base populacional17. 

Assim, as entidades hospitalares são agru-

padas em quatro grupos (Grupo I, Grupo II, 

Grupo III, Grupo IV) atendendo à complexida-

de da resposta oferecida e com base em crité-

rios de base populacional (Quadro 2), podendo 

as entidades de cada grupo estabelecer relações 

com as entidades dos demais grupos para as 

áreas em que não tenham capacidade técnica 

ou recursos disponíveis e formas de coordena-

ção e continuidade de prestação de cuidados de 

saúde com os prestadores de cuidados primá-

rios e cuidados continuados da sua área de 

influência direta. Por outro lado, mediante 

                                                            
17 Portaria 82/2014, de 10 de Abril 

autorização prévia da ACSS, sob proposta da 

ARS respetiva, é prevista a possibilidade de 

acordos entre as entidades menos diferenciadas 

com aquelas mais diferenciadas, visando 

garantir a complementaridade e a proximidade 

de cuidados. 

2.2 Distribuição regional 

Desde 2005, com a adoção do estatuto EPE, 

os processos de integração, quer horizontal 

quer vertical, alteraram o retrato regional dos 

cuidados de saúde hospitalares caracterizado 

pela proliferação de CH e de ULS. O Quadro 2 

recupera a evolução nacional, no período 2006 
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Quadro 2 – Evolução do processo de empresarialização regional no período 2006-2015 

 2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Norte 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 

Hospitais 8 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

Centros Hospitalares 3 8 8 9 9 9 9 9 9 9 

Unidades Locais de Saúde 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 

Centro 7 6 10 9 10 9 9 9 9 9 

Hospitais 6 4 7 6 6 2 2 2 2 2 

Centros Hospitalares 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 

Unidades Locais de Saúde 
  

1 1 2 2 2 2 2 2 

Lisboa e Vale do Tejo 8 10 10 11 12 12 11 11 11 11 

Hospitais 5 6 5 5 6 6 4 4 4 4 

Centros Hospitalares 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 

Unidades Locais de Saúde 
      

1 1 1 1 

Alentejo 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Hospitais 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Centros Hospitalares 1 1 
        

Unidades Locais de Saúde 
 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Algarve 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 

Hospitais 
  

1 1 1 1 1 
   

Centros Hospitalares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Unidades Locais de Saúde 
          

Nacional 29 32 38 40 42 41 40 39 39 39 

Hospitais 19 14 17 17 18 13 11 10 10 10 

Centros Hospitalares 9 16 16 18 18 21 21 21 21 21 

Unidades Locais de Saúde 1 2 5 5 6 7 8 8 8 8 

  Fonte: Construção dos autores 

 

a 2015, retratada no ponto anterior, desagre-

gando-a por região apenas para o universo 

EPE. 

A sua análise permite identificar, a nível 

regional, a mesma tendência encontrada no 

ponto anterior, verificando-se processos de 

integração horizontal e vertical em todas as 

regiões em consequência da criação de CH e 

de ULS que foram absorvendo diversos hospi-

tais.  

O mesmo quadro, mostra que o maior 

número de unidades hospitalares estão locali-

zadas nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo 

seguindo-se o Centro. As regiões onde existem 

menos unidades são o Alentejo e o Algarve. 

Na região do Alentejo, o único CH existente 

foi transformado em ULS. Por seu turno na 

região do Algarve, o modelo ULS nunca foi 

adotado, tendo sido privilegiada a constituição 

de um grande CH. Estas alterações são notórias 

quando se compara a estrutura da empresariali-

zação existente em 2006 com a existente em 

2015. 

Assim, em 2006 temos uma estrutura onde 

predominam os H e os CH com uma única 

experiência ULS. A região Norte congrega o 

maior número de unidades de saúde – 8 H 

(42%), 3 CH (34%) – sendo a única região 

com uma ULS (100%); na região de Lisboa e 

Vale do Tejo existiam 3 CH (33%) e 5 H 

(26%); na região Centro existiam 6 H (32%) e 

1 CH (11%); as regiões do Alentejo e do 

Algarve são as que apresentam o menor núme-

ro de unidades, existindo um CH (11%) na 

região do Alentejo e um H (11%) na região do 

Algarve. 

Por seu turno, em 2015 encontramos uma 

estrutura mais fragmentada no que diz respeito 

aos modelos adotados (H, CH e ULS). Conti-

nua a verificar-se a predominância de unidades 
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de saúde na região Norte – 9 CH (43%), 3 H 

(30%) e 3 ULS (37%); na região de Lisboa e 

Vale do Tejo existem 4 H (40%), 6 CH (28%) 

e uma ULS (13%); na região Centro existem 5 

CH (24%), 2 H (20%) e 2 ULS (25%); as 

regiões do Alentejo e do Algarve são aquelas 

que continuam a apresentar o menor número 

de unidades, existindo um H (10%) e duas 

ULS (25%) na região do Alentejo e um CH 

(5%) na região do Algarve. 

Para além da estrutura mais fragmentada no 

que diz respeito aos modelos adotados (H, CH 

e ULS), que traduzem os processos de integra-

ção horizontal e vertical mencionados no pro-

cesso de empresarialização – tendência de 

empresarialização assente na concentração –, 

verificamos que no Algarve a estratégia de 

concentração assentou no modelo CH e no 

Alentejo a estratégia de concentração domi-

nante adotada foi a ULS. 

 
Quadro 3 – EPE Hospitalares: Distribuição Regional 

 Norte Centro AM Lisboa Alentejo Algarve 

Grupo I 

CH do Alto Ave, 

EPE; 

CH do Médio Ave, 

EPE; 

CH Entre Douro e 

Vouga, EPE; 

CH Póvoa de Var-

zim/Vila do 

Conde, EPE; 

CH Tâmega e Sousa, 

EPE; 

Hospital Santa Maria 

Maior, EPE; 

ULS de Matosinhos, 

EPE; 

ULS do Alto Minho, 

EPE; 

ULS do Nordeste, 

EPE 

CH Cova da 

Beira, EPE; 

CH de Leiria, 

EPE; 

CH do Baixo 

Vouga, EPE; 

CH Médio 

Tejo, EPE; 

Hospital 

Distrital da 

Figueira da 

Foz, EPE; 

ULS da Guar-

da, EPE; ULS 

de Castelo 

Branco, EPE 

CH Barreiro/Montijo, 

EPE; 

CH de Setúbal, EPE; 

Hospital Fernando da 

Fonseca, EPE 

ULS Norte Alente-

jo, EPE; 

ULS do Baixo 

Alentejo, EPE; 

ULS do Litoral 

Alentejano, EPE 

 

Grupo II 

CH Trás-os-Montes e 

Alto Douro, EPE; CH 

Vila Nova de 

Gaia/Espinho, EPE; 

CH Tondela-

Viseu, EPE 

CH de Lisboa Ociden-

tal, EPE; Hospital 

Garcia de Orta, EPE 

Hospital Espírito 

Santo de Évora, 

EPE 

CH do Algar-

ve, EPE 

Grupo III 
CH de São João, EPE; 

CH Porto, EPE 

CHU de 

Coimbra, EPE 

CH de Lisboa Central, 

EPE; 

CH Lisboa Norte, 

EPE 

  

Grupo IV 

IPO do Porto, Fran-

cisco 

Gentil, E.P.E. IV-a; 

 

IPO de Coim-

bra, 

Francisco 

Gentil, E.P.E 

IV-a; 

IPO de Lisboa, Fran-

cisco 

Gentil, E.P.E IV-a; 

  

Nota: Excluem-se os hospitais do Sector Público Administrativo (SPA), Parcerias Público-Privadas (PPP) e especializados em medicina 

física e reabilitação e psiquiatria e saúde mental. 

Fonte: Portaria 82/2014, de 10 de abril. 

 
Considerando o sistema hierárquico de 

divisão do território em regiões de acordo com 

“Nomenclatura das Unidades Territoriais para 

Fins Estatísticos” (NUTS)18, designadamente 

                                                            
18  A nomenclatura subdivide-se em 3 níveis (NUTS I, NUTS 

II, NUTS III), definidos de acordo com critérios populacio-

nais, administrativos e geográficos. Em 2015 entrou em 

vigor uma nova divisão regional em Portugal – NUTS 2013. 

Em relação à versão anterior – NUTS 2002 –, traduz-se por 

significativas alterações de número e de composição muni-

cipal das NUTS III, as quais passaram de 30 para 25 unida-

des territoriais, agora designadas de «unidades administrati-

vas». Essas unidades administrativas correspondem às 

"Entidades Intermunicipais", "Região Autónoma dos Aço-

as NUTS II, é a seguinte a distribuição no terri-

tório nacional (continente) das entidades hospi-

talares EPE classificadas nos respetivos gru-

pos: 

 

                                                                                      
res" e "Região Autónoma da Madeira". Quanto às NUTS I e 

II, esta nova versão de 2013 não implicou alterações, tendo 

apenas a designação da NUTS II "Lisboa" passado para 

"Área Metropolitana de Lisboa". Assim, atualmente, os 308 

municípios de Portugal agrupam-se em 25 NUTS III, 7 

NUTS II e 3 NUTS I (INE, 2015). 
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Quadro 4 - Hospitais EPE por NUTS II 
NUTS II Entidades Grupos Diploma 

Norte CH Tâmega e Sousa, EPE I e C Decreto-Lei n.º 326/2007 de 28 de 

setembro 

ULS de Matosinhos, EPE I e C Decreto-Lei n.o 93/2005 de 7 de junho 

CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE II e D Decreto-Lei nº 50-A/2007 de 28 de 

fevereiro 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE II e D Decreto-Lei nº 50-A/2007 de 28 de 

fevereiro 

CH Porto, EPE III e E Decreto-Lei n.º 326/2007 de 28 de 

setembro 

IPO do Porto, EPE IV-a e F Decreto-Lei nº 93/2005 de 7 de junho 

Centro CH Cova da Beira, EPE I e C Decreto-Lei nº 93/2005 de 7 de junho 

CH Médio Tejo, EPE I e C Decreto-Lei nº 93/2005 de 7 de junho 

IPO de Coimbra, EPE IV-a e F Decreto-Lei nº 93/2005 de 7 de junho 

Área Metro-

politana de 

Lisboa 

CH de Setúbal, EPE I e C Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de 

dezembro 

CH de Lisboa Ocidental, EPE II e D Decreto-Lei nº 233/2005, de 29 de 

dezembro 

CH de Lisboa Central, EPE III e E Decreto-Lei nº 50-A/2007 de 28 de 

fevereiro 

IPO de Lisboa, EPE IV-a e F Decreto-Lei nº 93/2005 de 7 de junho 

Alentejo ULS Norte Alentejo, EPE I e C Decreto-Lei n.º 50-B/2007 de 28 de 

fevereiro 

Algarve CH do Algarve, EPE II e C Decreto-Lei nº 93/2005 de 7 de junho 
Nota: Apesar de algumas entidades terem sido criadas como tais antes de 2005 (e.g., CH Cova da Beira, ULS de Matosinhos) apenas se 

considera o diploma de atribuição do estatuto EPE.

 

3. METODOLOGIA 

A análise económica e financeira é uma 

técnica que permite a análise de projetos e/ou 

entidades, recorrendo a indicadores económi-

cos, financeiros, económico-financeiros e téc-

nicos. No trabalho realizado, foram considera-

dos os rácios de liquidez, que permitem carac-

terizar a capacidade das entidades para honra-

rem compromissos de curto prazo, rácios de 

funcionamento ou atividade, mais dinâmicos e 

que permitem aquilatar a eficiência financeira 

do setor, rácios de financiamento que caracte-

rizam a estrutura financeira, dando indicações 

da capacidade das entidades honrarem os com-

promissos de médio e longo prazo, e rácios de 

rendibilidade relativos à rendibilidade das 

entidades e dos capitais investidos, fazendo-se 

a apresentação gráfica dos mesmos, visando 

traçar a trajetória de evolução, no período con-

siderado (Neves, 2012, Fernandes et al., 2014). 

Para efeitos de análise, foi considerada uma 

amostra de entre as entidades hospitalares 

EPE, designadamente CH, ULS e IPOs, cria-

das até 2007, inclusive, e classificadas19 como 

pertencentes aos Grupos I, II, III e IV-a e que, 

ao mesmo tempo fizessem parte do clustering 

realizado pela ACSS no processo de  

                                                            
19  De acordo com a Portaria 82/2014, de 10 de abril 

benchmarking20. 

Atendendo ao fenómeno de integração 

horizontal e de integração vertical, através dos 

CH e das ULS, discutido no ponto anterior, e 

consequentes limitações de análise inerentes21, 

foram seleccionados 4 CH e 2 ULS classifica-

                                                            
20  O processo de benchmarking entre as instituições hospitala-

res do SNS “tem como objetivo fundamental melhorar o 

acesso e a qualidade do serviço prestado aos utentes e, 

simultaneamente, identificar aspetos particularmente rele-

vantes em termos de melhoria do desempenho económico-

financeiro das instituições”. Os grupos de hospitais foram 

determinados com recurso a clustering hierárquico após 

standardização de variáveis com capacidade explicativa dos 

custos e de Análise de Componentes Principais de entre as 

entidades hospitalares pertencentes ao setor empresarial do 

estado (exceto Hospitais Psiquiátricos) e PPP. A eficiência 

de cada instituição é determinada pela relação de custos com 

a medida “doente-padrão”. O cálculo do doente padrão 

baseia-se na transformação da atividade hospitalar por natu-

reza heterogénea numa unidade de produção única de forma 

a possibilitar o exercício de comparação entre entidades. 

Importa esclarecer que o cálculo de doente padrão não 

incorpora especificidades particulares e toda a carteira de 

serviços das entidades hospitalares pelo que qualquer análise 

de dados deve considerar uma análise mais profunda de 

nível micro. Mais informação em http://benchmarking.acss 

.min-saude.pt/benchmarking.aspx.  
21  O processo de integração foi reduzindo ao longo do tempo o 

número de unidades que podem ser comparadas, porque as 

suas contas deixam de existir enquanto unidade autónoma e, 

ao mesmo tempo, a nova realidade organizacional, quer 

como CH quer como ULS, define uma nova dimensão con-

tabilística, económica e financeira. Por outro lado, algumas 

regiões possuem poucas unidades de saúde (por exemplo, a 

região do Algarve apenas dispõe de um CH). Estes dois 

fatores combinados reduzem o número de unidades passí-

veis de serem avaliadas (por exemplo, na região do Alentejo 

ficamos reduzidos a uma ULS e na região do Algarve 

 a um CH). 
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das no Grupo I e Grupo C, respetivamente; 4 

CH classificados no Grupo II, mas em que 1 é 

classificado, na metodologia da ACSS, como 

pertencendo ao Grupo C, 2 ao Grupo D e 1 ao 

Grupo E; 2 CH classificados no Grupo III e 

Grupo E, respetivamente; e 3 IPOs classifica-

dos no Grupo IV-a e Grupo F, respetivamente. 

Desta forma, analisam-se no total 10 CH, 2 

ULS e os 3 IPO’s. 

Tendo em conta que os dados públicos – 

relatórios e contas das EPE hospitalares – dis-

ponibilizados pela ACSS22 no seu sítio apenas 

estão disponíveis até 2011 foi selecionado o 

período compreendido entre 2007 e 2011. 

Assim, tomando como unidade de análise as 

regiões definidas como NUTS II, procedeu-se 

à análise dos indicadores económico-

financeiros das entidades hospitalares EPE 

selecionadas no período compreendido entre 

2007 e 2011. 

4. RESULTADOS 

Após a análise aos dados relativos à infor-

mação proveniente do balanço e das demons-

trações de resultados das entidades considera-

das constroem-se e interpretam-se os rácios de 

liquidez, rácios de funcionamento ou atividade, 

rácios de financiamento e rácios de rendibili-

dade, visando avaliar o desempenho económi-

co-financeiro, no período considerado, e nas 

diferentes regiões do país. 

4.1 Portugal 

Para o período de 2002 a 2013, Batista et al. 

(2015b, a), numa perspetiva de análise agrega-

da do desempenho económico e financeiro do 

setor dos hospitais empresa, concluem pela 

degradação dos indicadores económicos e 

financeiros, evidenciando uma situação de 

insolvência técnica do setor. 

Concretamente, no período compreendido 

entre 2007 e 2011 assiste-se a uma deteriora-

ção da tesouraria23, bem como dos rácios de 

                                                            
22  Cfr, por exemplo, o sítio da ACSS (mais informação em 

http://is.gd/87hEo8). Até á data, o sítio da ACSS não dispo-

nibilizava online os Relatórios de Contas dos Hospitais EPE 

a partir de 2011. 
23  Traduzida por rácios de liquidez inferiores à unidade a partir 

de 2008, sendo que o rácio de liquidez reduzida apresenta 

idêntica tendência e magnitude o que faz prever a inexistên-

cia de “stocks mortos”, enquanto o rácio de liquidez imedia-

ta é sempre inferior a 1 o que reforça que o setor enfrenta 

dificuldades em honrar os compromissos de curto prazo, 

essencialmente fruto do substancial crescimento das dívidas 

de curto prazo, quer no país, quer em cada uma das regiões 

consideradas, o que é melhor captado pelos indicadores de 

atividade, mais dinâmicos. 

autonomia financeira e solvabilidade dos hos-

pitais EPE. Já quanto aos rácios de atividade 

há uma evolução negativa, quer do rácio dos 

resultados financeiros em relação às vendas e 

prestações de serviços, quer do rácio relativo 

aos custos de pessoal, o que traduz uma dimi-

nuição da produtividade apesar das medidas de 

redução salarial e de redução de efetivos, pare-

cendo ficar a dever-se mais à diminuição do 

volume de negócios24. Por outro lado, verifica-

se um crescimento de cerca de 5 meses, no 

inicio do período, para cerca de 13 meses, no 

último ano, para fazer às dívidas a terceiros de 

curto prazo, maioritariamente dívidas a forne-

cedores. Por seu lado, os rácios de rendibilida-

de revelam a deterioração dos capitais próprios 

e a persistência de prejuízos. 

4.2 Norte 

Na região Norte, o conjunto de EPE anali-

sado apresenta uma tendência decrescente dos 

rácios de liquidez, o que pode deixar antever 

futuras dificuldades de tesouraria. Por outro 

lado, apresentam também uma tendência de 

decrescimento dos rácios de autonomia finan-

ceira e solvabilidade, mostrando a potencial 

falta de capacidade para honrar os compromis-

sos de médio e longo prazo com meios pró-

prios. 

Já quanto aos indicadores de atividade, estes 

mostram, por um lado, a deterioração dos 

resultados financeiros, bem como uma dimi-

nuição do rácio custos de pessoal em propor-

ção do volume de negócios, em particular no 

último ano do período considerado. Por outro 

lado lado, verifica-se um crescimento de cerca 

de 3 meses, no início do período, para cerca de 

8 meses, no último ano, para fazer às dívidas a 

terceiros de curto prazo, maioritariamente dívi- 

                                                            
24  A evolução desfavorável da produtividade, calculada através 

do Valor Acrescentado Bruto a custo de factores (VABcf) 

per capita, em 2010 (VABcf per capita = 26), 2011(VABcf 

per capita = 20,2), apesar da redução de  efetivos, teve 

como principal causa a diminuição do volume de negócios 

(Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, 2012, 2013, 2014). 

O VABcf representa o valor de produção deduzido das 

compras de bens e serviços ( excluindo as mercadorias ) 

mais ou menos, consoante a variação positiva ou negativa 

dos stocks de matérias primas subsidiárias e de consumo, e 

deduzidos de outros impostos sobre a produção ligados ao 

volume de negócios mas não dedutíveis. Representa a fração 

que fica para distribuição do VAB, após o pagamento de 

todos os impostos sobre a produção e o recebimento de 

todos os subsídios sobre a produção. VABcf é o valor acres-

centado bruto ao custo de factores que pretende refletir o 

que os produtores pagam aos detentores dos factores produ-

tivos utilizados na produção. 
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Gráfico 1 – Portugal: Rácios de Liquidez, Atividade, Financiamento e Rendibilidade 

 

 
 

das a fornecedores. 

Em termos de rendibilidade, o conjunto 

analisado apresenta uma trajetória de, primeiro 

perda de rendibilidade, seguida de uma recupe-

ração e estabilização em valores próximos de 

zero, denotando uma ténue e inconsistente, 

mas evidente recuperação do retorno dos 

investimentos, dos capitais próprios e de resul-

tados. 

 

Gráfico 2 – Norte: Rácios de Liquidez, Atividade, Financiamento e Rendibilidade 
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4.3 Centro 

No conjunto das entidades da região Centro 

os rácios de liquidez, depois de uma diminui-

ção, evidenciam uma recuperação, embora 

denotando a capacidade das entidades fazerem 

face às dívidas de curto prazo. No entanto, 

verifica-se uma deterioração dos rácios de 

autonomia financeira e solvabilidade, mostran-

do a falta de capacidade das entidades para 

satisfazer os compromissos que se vão vencen-

do. 

No que se refere à atividade, verifica-se a 

mesma tendência dos rácios relativos aos cus-

tos de pessoal e resultados financeiros que na 

região anterior, enquanto mostra uma situação 

de um nível médio de dívidas em relação às 

vendas e prestações de serviços significando 

uma média próxima dos 5 meses de atividade 

necessários para fazer face às dívidas de curto 

prazo. 
Já quanto aos rácios de rendibilidade, estes 

evidenciam a falta de rendibilidade dos inves-

timentos e dos capitais próprios, bem como 

evidenciam os prejuízos acumulados ao longo 

do período. 

 

 
 

 

 

Gráfico 3 – Centro: Rácios de Liquidez, Atividade, Financiamento e Rendibilidade 
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Nota: Por não ter sido possível obter dados relativos a uma entidade no último ano do período considerado, só se apresentam os resultados 

até 2010 do conjunto das entidades, por forma a não deturpar os resultados e a análise 

 

 

4.4 Área Metropolitana de Lisboa 

Na região AML, o conjunto das entidades 

analisadas mostram uma tendência decrescente 

dos rácios de liquidez para valores que deixam 

 

antever dificuldades de tesouraria, ao mesmo 

tempo que apresentam baixo grau de autono 

mia financeira e de solvabilidade, mostrando a 

dificuldade em honrar os compromissos com 

meios próprios. 

 
Gráfico 4 – AML: Rácios de Liquidez, Atividade, Financiamento e Rendibilidade 
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Quanto aos rácios de atividade mostram 

todos eles uma deterioração, com o nível 

médio de dívidas de curto prazo a apresentar 

um crescimento dos meses de atividade neces-

sários para fazer face às dívidas de curto prazo 

de cerca de 7 meses em 2008 para cerca de 12 

meses em 2011. 

Por seu lado, os rácios de rendibilidade evi-

denciam a falta de rendibilidade dos investi-

mentos, do capital próprio e a persistência de 

prejuízos acumulados. 

4.5 Alentejo 

Na região do Alentejo a entidade analisada 

parece não apresentar dificuldades de tesoura-

ria para fazer face a dívidas de curto prazo, 

embora com baixo grau de autonomia financei-

ra e evidenciando dificuldades para fazer face 

a compromissos de médio e longo prazo com 

meios próprios. 

Quanto à atividade verifica-se uma deterio-

ração dos rácios, com os meses de atividade

 

Gráfico 5 – Alentejo: Rácios de Liquidez, Atividade, Financiamento e Rendibilidade 

 

 
 

 

para fazer face às dívidas de curto prazo a 

crescer ligeiramente de uma média de 5 para 

5,5 meses. 

Contudo, a tendência dos rácios de rendibili-

dade é de crescimento para se tornarem positi-

vos, embora próximo de zero, em 2011, evi-

denciando a recuperação ténue e pouco consis-

tente, em particular dos resultados. 

 

4.6 Algarve 

Na região do Algarve, a única entidade 

existente e analisada apresenta uma tendência 

de degradação dos rácios de liquidez, deixando 

antever dificuldades de tesouraria, apresentan-

do também dificuldades em honrar compro-

missos de médio e longo prazo evidenciado 

por rácios negativos e tendencialmente decres-

centes de autonomia financeira e solvabilidade. 
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Gráfico 6– Algarve: Rácios de Liquidez, Atividade, Financiamento e Rendibilidade 

 

Ao contrário das restantes entidades das 

diferentes regiões, aqui assiste-se a uma recu-

peração do rácio de resultados financeiros, 

mantendo contudo similaridades com as res-

tantes no que respeita ao rácio de custos de 

pessoal em relação às vendas e prestações de 

serviços, denotando um decréscimo menor dos 

custos pessoal, em termos proporcionais, ao do 

volume de negócios. Já o número médio de 

meses de atividade necessários para fazer face 

às dívidas de curto prazo cresce de cerca de 9 

meses para 22 meses. 

Por outro lado, é notória a falta de rendibi-

lidade, devido quer aos prejuízos acumulados, 

quer à deterioração do capital próprio. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não sendo possível fazer uma análise mais 

atualizada face à inexistência de dados, este 

trabalho torna-se relevante, na medida em que 

visa, por um lado, uma abordagem do desem-

penho económico e financeiro dos hospitais 

empresa e, por outro, uma análise com base no 

critério regional ainda não realizadas. Por 

outro lado, constitui-se como uma base para 

trabalhos futuros e análises comparativas de 

diferentes períodos, logo que a disponibilidade 

de dados o permita, ao mesmo tempo que per-

mite tirar algumas conclusões. 

Assim, a análise realizada permite constatar 

que o conjunto das entidades da região Norte 

apresentam, em geral, indicadores de liquidez e 

financiamento que se traduzem pela sua capa-

cidade para satisfazer todos os compromissos 

com terceiros, embora com uma tendência 

decrescente, quer dos rácios de liquidez, quer 

de financiamento. 

Já o conjunto das entidades da região Cen-

tro, região AML e a entidade analisada do 

Algarve apresentam indicadores de liquidez (à 

exceção da região Centro) e de financiamento 

que revelam dificuldades de tesouraria, bem 

como a incapacidade para solver compromis-

sos de médio e longo com meios próprios, ao 

mesmo tempo que apresentam falta de rendibi-
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lidade, essencialmente devido à persistência de 

resultados negativos. 

Já a entidade analisada na região do Alente-

jo parece apresentar, ao longo do período con-

siderado, uma recuperação da capacidade de 

tesouraria, dos resultados, bem como dos indi-

cadores de financiamento que, no entanto, não 

evidenciam ainda a capacidade da entidade 

para solver os compromissos que se vão ven-

cendo. 

Por outro lado, quanto aos indicadores de 

atividade, todas as regiões apresentam uma 

evolução do rácio de resultados financeiros em 

relação às vendas e prestações de serviços que 

não se coadunam com a atividade das entida-

des. Já a evolução do rácio de custos de pes-

soal, apesar das políticas de redução salarial 

(designadamente, cortes salariais, redução dos 

suplementos e aumento do horário de trabalho 

de 35h/semana para 40h/semana) e de redução 

de efetivos, reflete a diminuição do volume de 

negócios. De facto, como referido e assumido 

pelas autoridades nacionais, verifica-se uma 

diminuição da produtividade, quando calculada 

através do VABfc per capita, que tem como 

principal causa a diminuição do volume de 

negócios (Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças, 2012, 2013, 2014). 

Finalmente, o rácio de dívidas de curto pra-

zo mostra que são necessários no Norte, Centro 

e Alentejo cerca de 5 meses de atividade para 

fazer face às dívidas de curto prazo, que na sua 

maior parte dizem respeito a dívidas a fornece-

dores, enquanto no  Algarve são necessários 

cerca de 16 meses. 

Esta análise por regiões vem corroborar os 

resultados de Batista et al. (2015b, a), em rela-

ção à análise do processo de evolução da 

empresarialização dos hospitais a nível nacio-

nal e por um período mais alargado (entre 2002 

e 2013), e da ERS (2012) relativamente aos 

grupo de CH (entre 2008 e 2009). Regional-

mente verifica-se também a tendência decres-

cente dos rácios de liquidez, a perda de auto-

nomia financeira e solvabilidade, traduzindo as 

tendenciais dificuldades em honrar os com-

promissos, quer de curto prazo, como de médio 

e longo prazo, uma diminuição da rendibilida-

de da atividade e dos capitais investidos, e 

défices operacionais crescentes o que aumenta 

as necessidades de endividamento, revelando 

uma trajetória de insustentabilidade. 
A persistência de défices e o nível de endi-

vidamento poderá conduzir a uma necessidade 

de financiamento líquido deste subsetor do 

SNS, colocando o Estado perante as condicio-

nantes decorrentes dos critérios do Sistema 

Europeu de Contas Nacionais e Regionais 

(SEC)25, e, em particular, perante o novo qua-

dro conceptual, SEC 201026, cuja delimitação 

setorial leva à inclusão dos hospitais empresa 

no perímetro das AP, o que conduzirá a um 

agravamento do défice das Administrações 

Públicas, na perspetiva das contas nacionais, 

bem como da dívida pública. 

  

                                                            
25

  SEC ou Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais é 

uma metodologia para a produção de contas nacionais na 

União Europeia, cujo objectivo é o estabelecimento de nor-

mas, definições, nomenclaturas e regras contabilísticas 

comuns a todos os Estados membros da União Europeia, 

visando a elaboração de contas e quadros em bases compa-

ráveis.  
26

  O SEC 2010, publicado no Jornal Oficial em 26 de Junho de 

2013 (Regulamento nº 549/2013, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 21 de maio de 2014) e com aplicação a par-

tir de Setembro de 2014, sucede ao SEC 95 que entrou em 

vigor com a publicação do Regulamento do Concelho (EC) 

nº 2223/96, de 25 de Junho de 1996. Com a introdução do 

SEC 2010, o ano de 2011 passa a ser a referência para os 

dados estatísticos. 
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ANEXO 1 - RÁCIOS ECONÓMICO-FINANCEIROS 
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indicação, em português e inglês, de palavras-

chave até ao limite de 5, e ainda 2 a 5 códigos 

do Journal of Economic Literature (JEL) apro-

priados à temática do artigo, a 3 dígitos, como 

por exemplo R11. Os títulos, os resumos, as 

palavras-chave e os códigos JEL são obrigató-

rios.  

10. Na terceira página começará o texto do 

artigo, sendo as suas eventuais secções ou 

capítulos numerados sequencialmente utilizan-

do apenas algarismos (não deverão utilizar-se 

nem letras nem numeração romana). 

11. Cada uma das figuras e quadros deverá 

conter uma indicação clara da fonte e ser, tanto 

quanto possível, compreensível sem ser neces-

sário recorrer ao texto. Todos deverão ter um 

título e, se aplicável, uma legenda descritiva.  

12. A forma final das figuras e quadros será 

da responsabilidade da Direção Editorial que 

procederá, sempre que necessário, aos ajusta-

mentos necessários. 

C. Normas respeitantes às referências 

bibliográficas 

1. A “Bibliografia” a apresentar no final de 

cada artigo deverá conter exclusivamente as 

citações e referências bibliográficas efetiva-

mente feitas no texto.  

2. Para garantir o anonimato dos artigos, o 

número máximo de citações de obras do autor 

do artigo (ou de cada um dos seus coautores) é 

três e não são permitidas expressões que pos-

sam denunciar a autoria tais como, por exem-

plo, “conforme afirmámos em trabalhos ante-

riores (cfr. Silva (1998:3))”. 

3. O estrito cumprimento das normas à fren-

te só é obrigatório na versão final dos artigos, 

após aceitação. Ainda assim, recomenda-se 

fortemente a sua adoção em todas as versões 

submetidas. 

4. Os autores citados ao longo do texto 

serão indicados pelo apelido seguido, entre 

parêntesis  

curvos, do ano da publicação, de “:” e da(s) 

página(s) em que se encontra a citação. Por 

exemplo: ao citar-se “Silva (2003: 390-93)”: 

está-se a referir a obra escrita em 2003 pelo 

autor “Silva”, nas páginas 390 a 393. Deverá 

usar-se “Silva (2003: 390-93)” e não “SILVA 

(2003: 390-93)”. No caso de uma mera refe-

renciação do autor bastará indicar “Silva 

(2003)”.  

5. No caso de o mesmo autor ter mais de 

um trabalho do mesmo ano citado no artigo, 

indicar-se-á a ordem da citação, por exemplo: 

Silva (2003a: 240) e Silva (2003b: 232).  

6. As referências bibliográficas serão lista-

das por ordem alfabética dos apelidos dos res-

petivos autores no fim do manuscrito. O nome 

será seguido do ano da obra entre parêntesis, e 

da descrição conforme com a seguinte regra 

geral:  

Monografias: Silva, Hermenegildo (2007a), 

A Teoria dos Legumes, Coimbra, Editora Agrí-

cola  

Coletâneas: Sousa, João (2002), “Herbici-

das e estrumes” in Cunha, Maria (coord.), Teo-

ria e Prática Hortícola, Lisboa, Quintal Edito-

ra, pp. 222-244  

Artigos de Revista: Martins, Vicente 

(2009), “Leguminosas Gostosas”, Revista 

Agrícola, Vol. 32, nº 3, pp. 234-275  

7. A forma final das referências biblio-

gráficas será da responsabilidade da Dire- 

ção Editorial que procederá, sempre que  

necessário, aos ajustamentos necessários. 
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NORMS FOR THE SUBMISSION OF PAPERS TO THE  

PORTUGUESE REVIEW OF REGIONAL STUDIES 

A. Norms concerning papers submission 

and evaluation 

1. Although the Portuguese Review of Re-

gional Studies (RPER) is not a member of the         

Committee on Publication Ethics (COPE), its 

Editorial Board decided to adhere to the prin-

ciples of the COPE Code of Conduct, from Ja-

nuary 1st 2012 onwards: 

(http://publicationethics.org/files/Code%20of

%20conduct%20for%20journal%20editors4. 

pdf).  

2. In principle, only papers that have never 

been published (in another journal or book, 

including conference Proceedings) can be 

consi-dered for publication in RPER. The pre-

vious publication in a series of “working pa-

pers” (electronic or paper format) is an excep-

tion to this rule. The Editorial Board may agree 

with other sporadic exceptions, when copy-

rights are secured. 

3. When a paper is submitted to RPER, au-

thors must explicitly state that it will not be 

submitted for publication in any other journal 

or book until the reviewing process is complet-

ed. For this purpose, a signed declaration must 

be sent along with the paper. If the paper is 

rejected by the Editorial Board, the authors are 

free to publish it anywhere else.  

4. Papers submitted for publication will al-

ways be reviewed (anonymously) by two ex-

perts in the area, invited by the Editorial 

Board. Both referees will offer their comments 

and classify it in accordance with the criteria 

defined by the Editorial Board. The reviewing 

criteria include originality, consistency, reada-

bility and the paper’s formal correction. The 

authors will be informed by the Editorial 

Board of the results of the evaluation within 16 

weeks of its receipt. The assessment has three 

possible outcomes: 

(1) The paper is accepted for publication 

just as it is (or with minor changes) and it is 

included in the editorial plan. In this case, the 

authors are immediately informed of the ex-

pected publication date.  

(2) The paper is considered acceptable pro-

vided that major changes are made to its form  

or contents. In this case, authors will have a 

maximum of six weeks to make such changes 

and to submit the paper again. Once the re-

vised version is received, a new assessment 

process starts.  

(3) The paper is refused.  

5. RPER may organize special issues on 

specific themes, following conferences, work-

shops, or other events relevant in its area of 

interest. Although, in these cases, a simplifying 

shorter reviewing process may be adopted, the 

principle of peer-review selection will always 

be preserved. 

6. Exceptionally, RPER may publish arti-

cles “by invitation”, meaning that they are not 

subject to the reviewing process. These out-

standing articles, however, are always clearly 

signaled as such in their front page. 

7. RPER acknowledges the right of the 

members of its Editorial Board (including its 

Director) to submit papers to the journal. When 

an author or co-author is also a member of the     

Editorial Board, he/she is excluded from the 

reviewing process in all its stages, including 

the final decision. 

8. RPER acknowledges the authors’ right of   

appeal on any publishing decision of the Edito-

rial Board. That appeal is made to the Director 

of RPER that will inform the Editorial Board. 

The new arguments will be sent to the review-

ers, asking for a final judgment within a 30-

day term. In case of disagreement between the 

two referees, the Editorial Board is compelled 

to appoint a third reviewer. There is no further 

appeal for a second decision ensuing this pro-

cess. 

9. RPER positively welcomes cogent criti-

cism on the works it publishes. Authors of 

criticized material will have the opportunity to 

res-pond. 

10. Reviewers are required to preserve the 

confidentiality on the contents of the papers 

and on their comments, and requested, more 

gene-rally, to handle all the submitted material 

in confidence. Proper information on the prin-

ciples of the Code of Conduct referred in 1. 

will always be provided to the reviewers. 

11. Once the paper has been accepted and 

formatted for publishing, it will be sent to the 
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author for graphics checking and revision. Any 

corrections the author might want to make 

must be sent to RPER within five days. Only 

formal corrections will be accepted.  

12. Each author and co-author of accepted 

papers will be offered a number of the pub-

lished issue  

13. Articles cannot exceed 30 pages after 

being formatted according to the present 

norms, including the title page, the summary 

page, notes, tables, graphics, maps and refer-

ences.  

14. Papers must be sent, by e-mail to 

rper.geral@gmail.com or by normal mail, to 

the Secretariat of RPER: APDR - Universidade 

dos Açores, Rua Capitão João d’Ávila, 9700-

042 Angra do Heroísmo  – PORTUGAL. For 

future contact please use the e-mail address: 

rper.geral@gmail.com. 

B. Norms concerning papers  

structure 

1. The authors must send a complete ver-

sion of the paper by e-mail or on a CD-Rom by 

mail, in the original Microsoft Word file, to the 

contacts specified in point 14 of Norms (A).  

2. Texts must be processed in Microsoft 

Word for Windows (97 or later version). All 

written text must be black.  

3. Graphics, maps, diagrams, etc. shall be 

referred to as “Figures” and tables shall be 

referred to as “Tables”. 

4. Figures and Tables must be delivered in 

two different forms: inserted in the text, accor-

ding to the author’s choice, and in a separate 

file. Tables and graphics must be delivered in 

Microsoft Excel for Windows 97 or later. 

Graphics must be sent in both the final form 

and accompanied by the original data, prefera-

bly in the same file (each graphic in a different 

worksheet). Maps must be sent in a vector 

format, like Corel Draw or Windows Metafile 

Applications.  

5. Mathematical expressions must be as 

simple as possible. They will be presented on 

one line (between two paragraph marks) and 

numbered sequentially at the right margin, 

with numeration inside round brackets. Equa-

tion Editor (Microsoft) or Math Type are the 

accepted Applications for original format files.  

6. The paper must have no more than four 

co-authors. Exceptions may be accepted when 

a reasonable explanation is presented to the 

Editorial Board. Authorship must be limited to     

actual and direct contributors to the conducted 

research. 

7. Text must be processed in A4 format, 

Times New Roman font, size 12, line space 1.5 

and 6 pt space between paragraphs. The upper, 

lower, left and right margins must be set to 2.5 

cm.  

8. The first page shall contain only the pa-

per’s title, the author’s name, address, phone 

and fax numbers and e-mail, and the author’s 

affiliation. In the case of several authors, 

please indicate the contact person for corre-

spondence. A remark on funding institutions of 

the research or related work leading to the 

article – that is compulsory when it applies – 

must be placed as well in this first page. 

9. Second page shall contain the title and 

the   abstract of the paper, in English and, if 

possible, in Portuguese as well, with no more 

than 800 characters, followed by two lines, one 

with the keywords to a limit of 5, and the other 

with the proper Journal of Economic Literature 

(JEL) codes describing the paper. JEL codes 

must be from 2 up to 5, with three digits, as for 

example R11. The title, the abstract, the key-

words and the JEL codes area all compulsory, 

at least in English.  

10. Text starts on the third page. Sections or 

chapters are numbered sequentially using Ara-

bic numbers only (letters or Roman numeration 

must not be used).  

11. Figures and Tables must contain a clear 

source reference. These shall be as clear as 

possible. Each must have a title and, if appli-

cable, a legend. 

12. The final format of Figures and Tables 

will be of the responsibility of the Editorial 

Board, who will allow some adjustments, 

whenever necessary. 

C. Norms concerning bibliographic 

references 

1. The references listed at the end of each 

paper shall only contain citations and refer-

ences actually mentioned in the text.  

2. To ensure the anonymity of papers, each 

author’s self references are limited to three and 

no expressions that might betray the authorship 

are allowed (for example, “as we affirmed in 

previous works (cfr. Silva (1998:3)”). 

mailto:rper@apdr.pt
mailto:rper@apdr.pt
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3. Although their meeting in preliminary 

versions is recommendable, the bibliographic 

norms below are mandatory for the final (ac-

cepted) version only. 

4. Authors cited in the text must be indicat-

ed by his/her surname followed, within round 

brackets, by year of publication, by “:” and by 

the relevant page number(s). For example, the 

citation “Silva (2003: 390-93)”, refers to the 

work written in 2003 by the author Silva, on 

pages 390 to 393. If the author is merely men-

tioned, indication of “Silva (2003)” is suffi-

cient.  

5. In case an author has more than one work 

from the same year cited in the paper, citation 

must be ordered. For example: Silva (2003a: 

240) and Silva (2003b: 232).  

6. References must be listed alphabetically 

by authors’ surnames, at the end of the manus-

cript. The name will be followed by year of pu-

blication inside round brackets and the descrip-

tion, thus: 

Monographs: Silva, Hermenegildo (2007a), 

The Vegetables Theory, Cambridge, Agricul-

ture Press  

Collection: Sousa, João (2002), “Weed Ki-

llers and Manure” in Cunha, Maria (coord.), 

Farming - Theories and Practices, London, 

Grassland Publishing Company, pp. 222-244 

Journal Papers: Martins, Vicente (2009), 

Tasty Broccoli, Farmer Review, Vol. 32, nº 3, 

pp. 234-275  

7. The final format of the references will be 

the responsibility of the Editorial Board, who 

will allow adjustments whenever necessary
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