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‘Intellectual Capital and Regional Development: New landscapes and challenges for space planning 

 

After 23 years, the APDR’s Annual Congress returns to the University of Beira Interior, for positioning intellectual capital 

and regional development as a key theme for public policies and the agenda of the collaborative community of 

politicians, entrepreneurs, researchers and citizens interested in promoting endogenous growth, combined with the 

institutions, systems and new functional and integrative type designs, for promoting symbiosis among economic, social 

and political agents, in the joint task of (re) designing a new competitive space, at the regional level. 

In this context, the central theme chosen is of major importance, since it is urgent to expand the ongoing debate on the 

importance of identifying, monitoring and managing the different components of regional-based intellectual capital, in 

order to stimulate a structural change in the scope of innovation and development regimes, funded on endogenous 

growth factors. 

The 24th APDR Congress aims to address different questions, namely: What are the regional development models 

applicable in peripheral and low population density economies? How can intellectual capital promote regional 

development? Are higher education institutions a vehicle that promotes quality of life and innovation at the level of 

cities? Can services contribute to sustainable regions? How to plan regional space from a perspective of entrepreneurial 

and innovative ecosystems? How to finance regional planning and development? What transport networks should the 

trans-European regions have? What should be the new productive specializations in the regions? Can sport be a motor 

for regional development? 

We wish you a good Conference!  

João Leitão (Local organizer Chair) and Francisco Carballo-Cruz (President of the APDR) 
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RESUMO 

Os eventos desportivos podem afetar a imagem de uma cidade ou até mesmo de um país, estimulando a sua economia e contribuindo 
para a expansão do seu comércio, mediante a introdução de novos produtos e a exploração de novos mercados. Além do impacto 
económico dos eventos desta natureza, merecem também uma atenção especial os impactos sociais e ambientais. Neste contexto, 
o objetivo do presente estudo é o de comparar as perceções dos inquiridos em relação ao evento “SATA Azores Pro-World Surf 

League”, realizado nos Açores em 2009 e em 2015. A amostra referente a 2009 é constituída por 102 participantes (55.9% do género 
masculino e 44.1% do feminino), enquanto que a referente a 2015 é constituída por 208 participantes (68.3% do género masculino 
e 31.7% do feminino). Os dados, recolhidos através de um questionário, permitem a avaliação da variável latente “Satisfação com o 
evento”. As escalas utilizadas, em 2009 e em 2015, contêm 10 itens em comum, relativamente aos quais cada inquirido selecionou 
uma e uma só de sete modalidades possíveis de resposta (1-Muito Fraco a 7-Muito Bom). Os dados foram analisados com base em 
métodos estatísticos, entre os quais se destacam alguns algoritmos de Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA). A ACHA 
dos itens permitiu-nos obter duas tipologias de variáveis, uma referente a 2009 e outra a 2015. É, ainda, de realçar que a ACHA das 
áreas geográficas em que se incluem os países de origem dos participantes da amostra referente a 2015 permitiram a comparação 
das perceções dos participantes das diferentes origens (perfis de participantes). Para a realização desta última ACHA foi obtida uma 
nova tabela de dados, em que cada entrada contém uma distribuição de frequências (dados de natureza complexa), em vez de um 
único valor. O conhecimento relativo às perceções dos locais e dos visitantes, no que se refere a este evento desportivo, pode sere 
útil a nível do planeamento futuro do mesmo, no sentido de o tornar mais atrativo e de o integrar no desenvolvimento do turismo 
nos Açores. 

Palavras-chave: Análise Classificatória, Evento desportivo, Eventos turísticos, Impacto social, Perceções dos participantes 

 

PERCEPTIONS ABOUT A SPORT EVENT (2009 VERSUS 2015): TWO TYPOLOGIES OF VARIABLES 

ABSTRACT 

Sport events can affect the image of a city or even a country, stimulating its economy and contributing to expansion of its commerce 
by introducing new products and exploration of new markets. Apart from the economic impact of the events of this type, special 
attention should be paid to social and environmental impacts. In this context, the aim of the present study is to compare the 
perceptions of the respondents about the event "SATA Azores Pro-World Surf League", held in the Azores in 2015, and the same 
event held in 2009 for comparative effects. The sample related to 2009 consists of 102 participants (55.9% of male and 44.1% of 
female gender), while the one related to 2015 consists of 208 participants (68.3% of male and 31.7% of female gender). The data, 
collected through a questionnaire, is related to the evaluation of the latent variable “Satisfaction with the event”. The scale used for 
evaluation of latent variable includes 10 common items, regarding which each respondent selected one and only one from seven 
possible modalities of the answer (1-Very Poor to 7-Very Good). The data were analysed based on statistical methods among which 
we highlight some algorithms of Ascendant Hierarchical Cluster Analysis (AHCA). The AHCA of the items allowed us to obtain two 
typologies of variables, one related to 2009 and another to 2015. In addition to that, was done the AHCA of the geographical areas 
of origin of participants of the sample related to 2015 in a way to compare the perceptions of participants from different geographical 
areas. For the completion of the last AHCA was obtained a new data table, in which each entry contains a frequencies distribution 
(data of complex nature), instead of a unique value. Knowledge related to perceptions of local people and visitors, regarding this 
sport event, can be useful for its future planning, in order to make it more attractive and integrate it into development of tourism in 
the Azores.  

Keywords: Cluster Analysis, Perceptions of participants, Social impact, Sport event, Touristic events. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os eventos desportivos são uma parte importante das atividades que permitem desenvolver o turismo e a economia de uma região, 
dando visibilidade e atratividade aos locais onde estes eventos ocorrem. Este é um dos motivos pelo qual os grandes eventos 
desportivos têm recebido, na sociedade atual, uma atenção cada vez maior por parte de espectadores, atletas, meios de comunicação 
social, patrocinadores e políticos. A organização de um evento desportivo envolve os seus organizadores e patrocinadores, sendo de 
referir que, além do impacto económico dos eventos desse tipo, deve ser dada uma especial atenção aos impactos sociais e 
ambientais.  

O conhecimento relativo às perceções dos locais e dos visitantes, no que se refere à realização de eventos desportivos, pode sere útil 
a nível do planeamento futuro de outras edições do mesmo evento ou de outros eventos do género, no sentido de os tornar mais 
atrativo e de os integrar no desenvolvimento turístico sustentável de uma região. Neste contexto, o objetivo do presente estudo é o 
de comparar as perceções dos inquiridos em relação ao evento “SATA Azores Pro- World Surf League”, realizado nos Açores em 2009 
e em 2015. 
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Na Secção 2 são abordados os principais impactos dos eventos desportivos. Na Secção 3 são descritos os métodos de recolha e análise 
de dados utilizados neste estudo. A Secção 4 contém os principais resultados do estudo. Por último, na Secção 5 são apresentadas 
algumas considerações finais acerca do trabalho desenvolvido. 

 

2. IMPACTOS DOS EVENTOS DESPORTIVOS 

O que torna um evento especial é a sua singularidade oferecendo experiências únicas com o objetivo de atrair visitantes (Getz, 2004). 
A comunidade residente tem a consciência de que o impacto do turismo tem principalmente quatro dimensões, sendo estas a 
económica, a social, a cultural e a ambiental e que o sentimento de bem-estar, tanto social como económico, é afetado (Kim et al., 
2013). O turismo baseado no desporto tornou-se importante nos últimos anos, sendo atualmente um popular produto turístico 
(Gibson, 1998). É de salientar que os destinos turísticos usam eventos desportivos para atraírem participantes e espectadores, os 
quais vão guardar perceções relativas a esses eventos e aos locais da sua realização (Kaplanidou e Vogt, 2010).  

O turismo de eventos é geralmente usado no âmbito de uma estratégia para o desenvolvimento de destinos turísticos, de forma a 
que se possa alcançar todos os potenciais benefícios económicos dos eventos (Getz, 2004) e aproveitar todas as oportunidades 
culturais e sociais (Raje et al., 2013). 

A construção de infraestruturas, a operação do evento e as despesas relacionadas com os visitantes e participantes são consideradas 
como as três origens para o benefício económico de um evento (Hodur e Leistritz, 2006). Os eventos também podem levar ao 
crescimento dos negócios existentes e à criação de novos, constituindo assim um estímulo à atividade económica e à confiança 
comercial. Importa referir, ainda, que os eventos desportivos podem gerar um aumento de valor dos terrenos e dos edifícios nas 
áreas em que ocorrem (Dwyer et al., 2000). 

Os turistas estrangeiros são o grupo que tem que ser atraído pela despesa acima da média, com um grande impacto na restauração 
e hotelaria, e apesar destes impactos oriundos da despesa efetuada durante o evento serem temporários, os eventos podem 
promover uma região como um emergente destino turístico, a merecer não só atenção como também o aumento do reconhecimento 
internacional entre potenciais turistas (Arnegger e Herz, 2015). 

O impacto social é definido como qualquer impacto que afeta a qualidade de vida dos residentes, mas não se consegue distanciar do 
impacto ambiental e económico (Fredline et al., 2003). Os eventos atraem tanto turistas, como eventuais patrocinadores e os media, 
sendo de referir que os turistas gastam dinheiro, gerando benefícios económicos, combatendo a sazonalidade e contribuindo para o 
desenvolvimento económico e urbano. Os eventos criam uma imagem positiva para o destino turístico e funcionam como um 
catalisador para o desejado desenvolvimento, na medida em que tornam as cidades mais atrativas e convidativas ao retorno dos 
visitantes (Getz e Page, 2015). 

O turismo desportivo está a tornar-se um meio para gerar crescimento económico através do investimento interno, do 
desenvolvimento de turismo especial e da expansão do sector dos serviços (Lim e Patterson, 2008). O setor público não tem interesse 
unicamente no impacto económico e o facto de um evento estar alinhado com os valores sociais e ambientais da comunidade local 
faz com que a probabilidade de esse evento se prolongar no tempo seja maior (Fredline et al., 2003). 

Os eventos desportivos de pequena escala podem resultar em um maior impacto positivo na comunidade local, por fazerem uso das 
infraestruturas existentes, requererem o mínimo de fundos público, serem mais fáceis de lidar em relação ao controlo de multidão 
e congestionamento e por minimizarem os efeitos da sazonalidade (Higham, 1999).  

Os eventos desportivos contribuem para o aumento do interesse pelo desporto, facultando ainda à comunidade local a possibilidade 
da utilização das infraestruturas usadas para o evento, o que contribui para a melhoraria da saúde dos cidadãos (Dwyer et al., 2000). 
Só quando a oferta e a procura de recursos locais se igualam é que se atinge o impacto económico ótimo (Agha e Taks, 2015). O local 
do evento pode não ser o mais turístico, com clima quente, praias ou montanhas com neve, mas podem existir outras atrações 
regionais que encorajem os turistas a prolongarem as suas estadias (Turco, 2008) e a regressarem.  

As ilhas em geral, e as dos Açores em particular, são, pela sua natureza, consideradas excelentes locais para eventos de elevado valor 
económico, os quais são essenciais para o desenvolvimento turístico sustentável e para a sua otimização. Consequentemente, os 
eventos desportivos realizados nas ilhas podem ser considerados como atrações poderosas, fornecendo boas oportunidades para a 
regeneração de antiquados destinos turísticos e para o desenvolvimento de produtos de elevado valor para os turistas modernos 
(Lim e Patterson, 2008). 

Em última análise, os eventos desportivos têm vários impactos e alguns desses impactos vão além da elaboração do evento, sendo 
muito importantes para o desenvolvimento das comunidades, em que o benefício na imagem de destino turístico e o aumento de 
bem-estar da comunidade são dos mais importantes. 

 

3. MÉTODOS DE RECOLHA E DE ANÁLISE DOS DADOS 

A amostra relativa a 2009 é composta por 102 participantes (55.9% do género masculino e 44.1% do feminino), oriundos 
maioritariamente de Portugal (81.4%), mas também da Austrália (3.9%), dos Estados Unidos da América (2.9%), do Brasil (2 %), da 
Espanha (2%), do Havai (2%), do País Basco (2%), da Suécia (2%), da França (1%) e da Holanda (1%). 

A amostra de 2015 é constituída por 208 participantes (68.3% do género masculino e 31.7% do feminino), oriundos também na sua 
maioria de Portugal (60.2%), mas também da Alemanha (12.6%), Brasil (3.9%), Reino Unido (3.4%), Espanha (2.9%), Estados Unidos 
da América (2.9%), Suíça (2.4%), Canadá (2.4%), Holanda (1.9%), Áustria (1.5%), Costa Rica (1%), Noruega (1%), Austrália (1%), Bélgica 
(0.5%), Polónia (0.5%), Lituânia (0.5%), Argentina (0.5%), Singapura (0.5%) e de França (0.5%). 

A distribuição dos inquiridos segundo o nível etário é apresentada na Figura 1. 
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Figura 1: Distribuição dos inquiridos segundo o nível etário. 

Em 2015 houve uma maior proporção de inquiridos com 51 ou mais anos comparativamente a 2009. 

Os dados, recolhidos por questionário permitem a avaliação da variável latente “Satisfação com o evento "SATA Azores Pro-World 

Surf League". As escalas utilizadas, em 2009 e em 2015, contêm 10 itens em comum, que avaliam diversos atributos do evento, 
relativamente aos quais cada inquirido selecionou uma e uma só de sete modalidades possíveis de resposta: 1-Muito Fraco (MF), 2-
Fraco (F), 3-Não satisfatório (NS), 4-Razoável (R), 5- Satisfatório (S), 6-Bom (B), 7-Muito Bom (MB).  A descrição dos atributos avaliados 
nas duas edições do evento (itens comuns às duas escalas) é apresentada no Quadro 1. 

Quadro 1: Descrição das variáveis (itens) comuns às duas escalas 

Atributos do evento 

V1- Organização geral 

V2- Segurança geral 

V3- Segurança no evento 

V4- Informação nos media 

V5- Informação na internet 

V6- Informação no local do evento 

V7- Desempenho dos surfistas 

V8- Atratividade do evento 

V9- Acesso ao local do evento 

V10- Infraestrutura de apoio 

De acordo com os valores obtidos para o coeficiente alfa de Cronbach em 2009 (0.680) e em 2015 (0.898), verificou-se que a 
consistência interna dos itens da escala foi aceitável, mas não elevada, no caso dos dados de 2009, tendo sido boa no caso dos dados 
de 2015. 

Foram calculadas as pontuações totais (somas das pontuações obtidas nos 10 itens) referentes a cada uma das edições do evento 
desportivo em análise, com o intuito de aferir os níveis de satisfação global com o evento nas duas edições. 

Os dados foram analisados com base em diversos métodos estatísticos, entre os quais se encontram algumas medidas sumárias, 
algumas técnicas de visualização gráfica, incluindo  gráficos Zoom-star a duas dimensões (2D), alguns testes de hipóteses (teste de 
Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lilliefors, teste de comparação de duas médias populacionais no caso da análise das 
pontuações totais relativas às duas edições do evento e teste de Mann-Whitney no caso da análise referente a cada um dos itens), e 
alguns algoritmos de Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA), no âmbito da análise de dados clássicos e de natureza 
complexa (Bock and Diday, 2000; Diday and Noirhomme-Fraiture, 2008). 

A ACHA dos itens que avaliam a variável latente (itens comuns aos questionários de 2009 e de 2015) foi efetuada com base no 
coeficiente afinidade básico (e.g., Bacelar-Nicolau, 1987) e em cinco critérios de agregação (dois clássicos: Single Linkage e três 
probabilísticos: AVL, AV1 e AVB), estes últimos no âmbito da Metodologia VL (e.g., Lerman, 1970, 1972, 1981, 2016; Bacelar-Nicolau, 
1987; Nicolau, 1983; Nicolau e Bacelar-Nicolau, 1998). Foi, ainda, efetuada a ACHA das áreas geográficas em que se incluem os países 
de origem dos inquiridos em 2015, de forma a se procurar eventuais padrões de proximidade entre as perceções dos indivíduos das 
diferentes origens. Para a realização desta última ACHA, procedeu-se ao agrupamento dos países de origem (dos inquiridos em 2015) 
em quatro áreas geográficas, tendo-se verificado que 68.9% são oriundos do Sul e Oeste da Europa (Europa Sul e Oeste), 18.9% da 
Europa Central e de Leste, 10.7% da América e 1.5% da Ásia. A descrição destes grupos de visitantes (dados agregados) foi efetuada 
com base em uma nova tabela de dados, em que cada entrada contém uma distribuição de frequências (dados de natureza complexa, 
também conhecidos como dados simbólicos), em vez de um único valor (Quadro 2). Desta forma, podem ser aplicados métodos no 
âmbito da Análise de Dados Simbólicos, entre os quais os de Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA).  A ACHA das 
áreas geográficas foi efetuada com base no coeficiente de afinidade generalizado ponderado (e.g., Bacelar-Nicolau, 2000), com iguais 
pesos, para dados de natureza complexa, e nos mesmos critérios de agregação supracitados. 

A seleção das melhores partições foi efetuada com base na estatística global de níveis, STAT, (e.g., Lerman, 1970, 1981; Bacelar-
Nicolau, 1987; Sousa et al., 2014). 
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4. PRINCIPAIS RESULTADOS 

Nesta Secção, são apresentados os principais resultados referentes à comparação das perceções relativas à satisfação com as duas 
edições do evento. Para uma melhor sistematização dos resultados, foi considerada uma divisão em três subsecções. 

4.1 Análise das Pontuações totais 

Os valores da média, da mediana e da moda das pontuações totais (soma das pontuações dos 10 itens considerados neste estudo) 
foram mais elevados em 2009 (média=56.4; mediana=57; moda=59), quando comparados com os de 2015 (média=55.5; mediana=56; 
moda=55), mas foram sempre superiores ao ponto médio (40) do intervalo de variação da escala. No entanto, a dispersão das 
pontuações totais foi mais elevada em 2015 (desvio padrão=8.975; mínimo=18; máximo=70), comparativamente à registada em 2009 
(desvio padrão=5.615; mínimo=42; máximo=69), conforme pode ser também verificado a partir da Figura 1. 

A aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lilliefors apontou para a não rejeição da hipótese nula de que a 
pontuação obtida se distribui de acordo com a distribuição normal, tanto em 2009 (p=0.200) como em 2015 (p=0.064), considerando 
um nível de significância de 0.05, pelo que se optou pela aplicação de um teste paramétrico. 

 

Figura 1: Diagramas de extremos e quartis – 2009 versus 2015 

A média das pontuações obtidas em 2009 (56.4) foi ligeiramente superior à de 2015 (55.5). No entanto, a aplicação do teste t para 
duas amostras independentes permitiu concluir que não há diferenças estatisticamente significativas entre as médias (t=0.975; 
p=0.331) das pontuações totais nas duas edições, o que aponta para níveis médios de satisfação similares nas duas edições. 

4.2 Análise item a item 

Passando agora à análise item a item, a Figura 2 mostra, para cada um dos atributos avaliados, a percentagem de inquiridos que o 
avaliaram como “Muito Bom”. 

 

Figura 2: Percentagens de respostas na categoria “Muito Bom”. 

A partir da Figura 2, podemos verificar que os itens V4 (Informação nos media), V5, (Informação na internet), V6 (Informação no 
local), V7 (Desempenho dos participantes) e V8 (atratividade das etapas) foram avaliados com a nota de “Muito Bom” por uma maior 
proporção de inquiridos em 2009, comparativamente a 2015. Em contrapartida, os itens 1 (Organização geral), 3 (Segurança nas 
etapas), 9 (Acesso ao local) e 10 (Infraestruturas de apoio) obtiveram uma maior proporção de avaliações com a nota “Muito Bom” 
em 2015, comparativamente a 2009.  

O Quadro 2 mostra os valores do mínimo, máximo, moda e mediana referentes à avaliação dos 10 itens no caso das duas edições do 
evento, encontrando-se sombreados a cinzento os casos em que essas medidas apontam, na sua globalidade, para uma melhor 
avaliação. 
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Quadro 2: Valores do mínimo, máximo, moda e mediana (2009 versus 2015) 

    2009  2015   

Atributos Mínimo Máximo Moda Mediana Mínimo Máximo Moda Mediana 

V1 4 7 6 6 2 7 5 6 

V2 2 7 6 6 2 7 6 6 

V3 1 7 6 5 2 7 6 6 

V4 1 7 6 6 1 7 5 5 

V5 2 7 7 7 1 7 6 6 

V6 3 7 6 6 1 7 5 5 

V7 4 7 6 6 1 7 6 6 

V8 3 7 6 6 1 7 6 6 

V9 2 7 6 5 1 7 7 6 

V10 2 7 5 5 2 7 6 6 

As Figuras 3 e 4 apresentam, respetivamente, para as edições de 2009 e 2015, as modas de cada um dos itens da escala, ligadas por 
uma linha contínua, dando-nos uma perspetiva geral sobre o posicionamento mais frequente dos inquiridos em relação à avaliação 
de cada um dos atributos do evento (itens da escala).  

No caso da edição de 2009 o item 5 apresentou moda igual a “Muito Bom” (MB), sendo de salientar que a maioria dos inquiridos 
(52.9%) avaliou esse atributo com a classificação de “Muito Bom”, conforme mostram as figuras 2 e 3. O item 10 apresentou moda 
“Satisfatório” (S) e todos os outros itens tiveram moda igual a “Bom” (B) (categoria mais frequentemente assinalada na avaliação 
destes itens).  

No caso da edição de 2015 o item 9 apresentou moda igual a “Muito Bom” (MB), os itens 1 e 4 apresentaram moda “Satisfatório” (S), 
o item 6 apresentou duas modas, Satisfatório” (S) e “Bom” (B) (categorias de resposta igualmente frequentes) e todos os outros itens 
tiveram moda igual a “Bom” (B). 

 

Figura 3: Gráfico Zoom-Star (2D) - Modas dos 10 itens – 2009 

 

Figura 4: Gráfico Zoom-Star (2D) - Modas dos 10 itens - 2015 

Com o intuito de se averiguar a existência ou não de diferenças significativas a nível da avaliação de cada um dos atributos 
(correspondentes a cada um dos 10 itens), entre as pessoas que assistiram à edição de 2009 e as que assistiram à edição de 2015, foi 
utilizado o teste de Mann-Whitney, tendo-se obtido os resultados apresentados no Quadro 3. A aplicação deste teste revelou que, à 
exceção do atributo “Segurança geral”, ocorreram diferenças significativas entre as duas edições dos eventos a nível da avaliação dos 
restantes itens. 
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Quadro 3: Resultados da aplicação do teste de Mann-Whitney - 2009 versus 20015 

V1 V2 V3 V4 V5 

U=8958.5 
p=0.046 

U=8769.5 
p=0.383 

U=8187.5 
p=0.006 

U=7254.5 
p=0.000 

U=5044 
p=0.000 

V6 V7 V8 V9 V10 

U=6834 
p=0.000 

U=8607 
p=0.049 

U=6845.5 
p=0.000 

U=5749.5 
p=0.000 

U=6180 
p=0.000 

No caso das variáveis V1, V4, V5, V6, V7 e V8 as médias das ordens são mais elevadas em 2009, enquanto que no caso das variáveis 
V3, V9 e V10 as médias das ordens são mais elevadas em 2015. Conclui-se, assim, que em 2015 foram percecionadas melhorias a 
nível da segurança no evento, do acesso ao local do evento e nas infraestruturas de apoio. Consequentemente, em futuras edições 
deste evento desportivo devem ser melhoradas a divulgação do evento, através das mais variadas fontes de informação (mass media, 
internet, informação no local do evento), e a organização geral do evento.  

Os valores do coeficiente de correlação de Spearman entre os pares de itens considerados na avaliação da satisfação com a qualidade 
das duas edições do evento são apresentados, respetivamente, nos quadros 4 e 5. 

Quadro 4: Valores do coeficiente de correlação de Spearman - 2009 

2009 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

V1 1.000 ,246* ,299** ,254* ,247* ,347** 0.184 ,271** ,246* ,271** 

V2 ,246* 1.000 0.097 0.116 ,228* -0.031 -0.042 ,261* 0.166 0.095 

V3 ,299** 0.097 1.000 0.052 0.121 0.181 0.083 ,227* 0.181 ,373** 

V4 ,254* 0.116 0.052 1.000 ,489** ,259* ,277** 0.194 0.045 ,231* 

V5 ,247* ,228* 0.121 ,489** 1.000 0.166 ,258* ,235* -0.014 0.200 

V6 ,347** -0.031 0.181 ,259* 0.166 1.000 ,277** 0.150 0.072 0.152 

V7 0.184 -0.042 0.083 ,277** ,258* ,277** 1.000 ,344** 0.138 ,199* 

V8 ,271** ,261* ,227* 0.194 ,235* 0.150 ,344** 1.000 ,348** ,235* 

V9 ,246* 0.166 0.181 0.045 -0.014 0.072 0.138 ,348** 1.000 ,510** 

V10 ,271** 0.095 ,373** ,231* 0.200 0.152 ,199* ,235* ,510** 1.000 

*. A correlação é significativa considerando α=0.05 (teste bilateral). 
**. A correlação é significativa considerando α=0.01 (teste bilateral). 

No que se refere à edição de 2009, os valores mais elevados (superiores ou iguais a 0.5) do coeficiente de correlação utilizado foram 
os referentes ao par de itens (V9, V10). 

Quadro 5: Valores do coeficiente de correlação de Spearman - 2015 

 2009 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

V1 1.000 ,509** ,474** ,439** ,416** ,481** ,404** ,405** ,439** ,500** 

V2 ,509** 1.000 ,788** ,420** ,356** ,493** ,244** ,400** ,477** ,515** 

V3 ,474** ,788** 1.000 ,470** ,423** ,488** ,250** ,418** ,474** ,496** 

V4 ,439** ,420** ,470** 1.000 ,804** ,652** ,348** ,370** ,301** ,374** 

V5 ,416** ,356** ,423** ,804** 1.000 ,622** ,382** ,378** ,355** ,384** 

V6 ,481** ,493** ,488** ,652** ,622** 1.000 ,377** ,492** ,406** ,511** 

V7 ,404** ,244** ,250** ,348** ,382** ,377** 1.000 ,567** ,421** ,385** 

V8 ,405** ,400** ,418** ,370** ,378** ,492** ,567** 1.000 ,443** ,572** 

V9 ,439** ,477** ,474** ,301** ,355** ,406** ,421** ,443** 1.000 ,620** 

V10 ,500** ,515** ,496** ,374** ,384** ,511** ,385** ,572** ,620** 1.000 

      **. A correlação é significativa considerando α=0.01 (teste bilateral). 

Os valores do coeficiente de correlação de Spearman mais elevados (iguais ou superiores a 0.5) encontram-se sombreados a cinzento 
nos quadros 4 e 5, sendo a maior parte destes referentes à edição de 2015 (Quadro 5). Note-se, sobretudo, os valores relativamente 
elevados do coeficiente de correlação de Spearman entre os itens V4 e V5 (0.804) e entre os itens V2 e V3 (0.788), no caso de 2015. 

4.3 Análise Classificatória Hierárquica Ascendente (ACHA) 

No que se refere à edição de 2009, as partições mais significativas (melhores partições), de acordo com os valores da estatística global 
de níveis (STAT), referentes à ACHA dos itens são apresentadas no Quadro 6. 

Quadro 6: Partições mais significativas 

Método Partição mais significativa Número de classes STAT 

SL/AVB {1, 7, 8, 6, 5, 2}; {9}; {4}; {10}; {3} 5 4.6228 

CL {1, 7, 8, 5, 6, 2, 9, 10}; {4}; {3} 3 4.7523 

AVL {1, 7, 8, 6}; {2}; {4, 5}; {3}; {9}; {10} 6 3.8519 

AV1 {1, 7, 8, 6, 4, 5, 2, 9, 10}; {3} 2 4.1995 

A Figura 5 mostra o dendrograma obtido pelo CL, cujo corte no nível 7 aponta para a seguinte partição em duas classes: {1, 7, 8, 5, 6, 
2, 9, 10}; {4}; {3}, sendo esta a partição selecionada por apresentar um valor mais elevado de STAT (4.7523). os dendrogramas 
relativos a 2009 mostram que existem duas classes de itens muito consistentes {1, 7 e 8} e {3}, identificadas por todos os critérios de 
agregação aplicados. Note-se que, facilmente, se compreende que as respostas dadas em relação aos itens 1 (Organização geral), 7 
(Desempenho dos participantes) e 8 (Atratividade das etapas) sejam relativamente similares.  

No caso dos dados de 2015, a ACHA dos itens mostrou que estes apresentaram uma estrutura mais robusta comparativamente à dos 
dados de 2009, tendo-se constatado que, de acordo com os valores de STAT, todos os critérios de agregação forneceram no seu nível 
de corte (nível 7) uma partição em três classes, a qual pode ser observada no dendrograma correspondente à Figura 6: {1, 9, 10, 2, 
3, 7, 8}; {4, 5}; {6}. 
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É de salientar que nos dendrogramas referentes à edição de 2015, os quais foram bastante similares, sobressaem três classes 
consistentes, nomeadamente as classes {9, 10} {2, 3} e    {4, 5}, identificadas por todos os métodos aplicados, e a classe {1, 7, 8}, 
identificada pelos três critérios de agregação probabilísticos. Estas classes refletem a similaridade entre as avaliações atribuídas aos 
itens 9 (Acesso ao local) e 10 (Infraestruturas de apoio); as avaliações atribuídas aos itens 2 (Segurança geral) e 3 (Segurança nas 
etapas); e as avaliações atribuídas aos itens 4 (informação nos media) e 5 (Informação na internet).  

 

 

Figura 5: Dendrograma obtido pelo CL - 2009 

                      
  V1  --*-----------*                                                
                    |--*                                             
  V7  --*--------*  |  |                                             
                 |--*  |                                             
  V8  --*--------*     |--*                                          
                       |  |                                          
  V9  --*--*           |  |                              
           |-----------*  |-----*                                    
  V10 --*--*              |     |                                    
                          |     |                                    
  V2  --*                 |     |                                    
        |-----------------*     |                                    
  V3  --*                       |                                    
                                |                                    
  V4  --*-----*                 |                                    
              |--------------*  |                                    
  V5  --*-----*              |--*                                    
                             |                         
  V6  --*--------------------*                                        

Figura 6: Dendrograma obtido pelo AV1/AVB - 2015 

O Quadro 7 contém uma parte da distribuição de frequências relativas das respostas dos inquiridos em 2015, segundo as áreas 
geográficas da sua origem, no que se refere aos 10 itens da escala. Na verdade, trata-se de uma tabela de dados de natureza 
complexa, em que no caso do presente estudo cada célula contém uma distribuição de frequências, em vez de um único valor. Por 
exemplo, a primeira entrada desta tabela, referente à variável 1, significa que, do total de inquiridos oriundos do Sul e Oeste da 
Europa (Europa Sul e Oeste), 7% responderam “Fraco” (F), 1.4% responderam “Não satisfatório” (NS), 12.1% “Razoável” (R), 30.5% 
“Satisfatório” (S), 25.5% “Bom” (B) e 29.8% “Muito Bom” (MB).  

Quadro 7:  Matriz de dados simbólicos: Avaliação dos atributos do evento-2015 

  V1. Organização geral … 

Europa Sul e Oeste F (0.07), NS (0.014), R(0.121), S(0.305), B(0.255), MB(0.298) … 

Ásia R(0.333), S(0.667) … 

América F (0.045), NS (0.045), R(0.045), S(0.318), B(0.318), MB(0.227) … 

Europa Central e de Leste F (0.027), NS 0.027, R(0.189), S(0.378), B(0.243), MB(0.135) … 

A ACHA das quatro áreas geográficas (unidades de dados complexas/grupos de indivíduos) forneceu, no nível 2, uma partição em 
duas classes: 

{“Europa Sul e Oeste”, “América”, “Europa Central e de Leste”} {Ásia}, sendo de realçar a elevada similaridade entre as perceções dos 
inquiridos oriundos da “Europa Sul e Oeste” e da “América”. 

 

Figura 7: Dendrograma SL/ CL/AVL/AV1/AVB 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados indicaram que, em geral, os inquiridos ficaram satisfeitos com a qualidade das duas edições do evento desportivo 
“SATA Azores Pro-World Surf League”, realizado nos Açores em 2009 e em 2015. No que se refere à escala que avalia a satisfação 
com o evento, a média das pontuações totais obtidas em 2009 foi ligeiramente superior à de 2015, mas a diferença observada entre 
estas não foi estatisticamente significativa, o que aponta para níveis médios de satisfação similares nas duas edições deste evento. 

À exceção do caso do item “Segurança geral”, ocorreram diferenças estatisticamente significativas entre as duas edições do evento 
a nível da avaliação dos restantes itens. 

Em 2015 foram percecionadas melhorias, comparativamente a 2009, no que se refere à segurança no evento, ao acesso ao local do 
evento e às infraestruturas de apoio, ao contrário do que se verificou em relação à organização geral, à informação nos media, à 
informação na internet, à informação no local, ao desempenho dos participantes e à atratividade das etapas. Consequentemente, 
em futuras edições deste evento desportivo deverá ser reforçada a divulgação através das mais variadas fontes de informação (mass 

   V1  --*                                                            
        |--*                                                         
  V7  --*  |--*                                                      
           |  |                                                      
  V8  --*--*  |--*                                                   
              |  |                                                   
  V5  --*-----*  |-----*                      
                 |     |                                             
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media, internet, informação no local do evento) e deverão ser envidados alguns esforços com vista à melhoria da organização geral 
do evento. No entanto, a constatação referente às fontes de informação deve ser interpretada com alguma cautela, dado que de 
2009 para 2015 ocorreram diversos avanços a nível das tecnologias de comunicação, a par das exigências cada vez mais vigentes na 
sociedade atual, em que as pessoas estão cada vez mais habituadas a terem acesso à informação em tempo real.

A ACHA dos itens permitiu-nos obter duas tipologias de variáveis, uma referente a 2009 e outra a 2015 e detetar algumas classes 
(clusters) consistentes. É, ainda, de realçar que a ACHA das áreas geográficas em que se incluem os países de origem dos participantes 
da amostra referente a 2015 fez realçar, como era expetável, a similaridade entre as perceções dos inquiridos oriundos da “Europa 
Sul e Oeste” e da “América”. Note-se que os portugueses que assistiram às edições do evento são maioritariamente residentes nos 
Açores e que estes têm alguns laços, criados pela emigração, com os Estados Unidos da América e com o Canadá. 

O conhecimento relativo às perceções dos locais e dos visitantes, no que se refere a este evento desportivo, pode sere útil a nível do 
planeamento futuro de outras edições do mesmo, no sentido de o tornar mais atrativo e de o integrar no desenvolvimento do turismo 
nos Açores.  
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