
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO 

MARKETING 

 

 

 

City Branding: Impacto na satisfação 

do residente, na sua avaliação de 

desempenho e na intenção de 

reeleger 

Bruno Augusto dos Santos Moreira 

M 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
A

C
U

L
D

A
D

E
 D

E
 E

C
O

N
O

M
IA

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CITY BRANDING: IMPACTO NA SATISFAÇÃO DO RESIDENTE, NA 
SUA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E NA INTENÇÃO DE 
REELEGER 

Bruno Augusto dos Santos Moreira 

 

 

 

 

Dissertação 

Mestrado em Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientado por 
Prof.ª Doutora Maria Catarina de Almeida Roseira 

Prof. Doutor Carlos Henrique Figueiredo e Melo de Brito 

 

 

 

 

 

2020 



 

iv 

 

Agradecimentos 
 

A todos os incondicionais.  

A todos os que de alguma forma ajudaram no processo.  

Aos orientadores Prof.ª Dr.ª Catarina Roseira e Prof. Dr. Carlos Brito. 

Aos colegas, aos amigos, à família e aos amigos que são família. 

À Marta, à Inês e à Elsa.  

Ao esforço e à perseverança.  

Aos que acreditam e aos que me ajudam a acreditar.  



v 

 

Resumo 

 

As cidades são estruturas complexas, dinâmicas e em constante evolução. Por isso, a 

capacidade de governação autárquica tem sido alvo de um interesse crescente. Enquanto o 

estudo do city branding tem vindo a ganhar a preponderância na análise da relação entre os 

vários atores, o marketing político está progressivamente a abandonar uma perspetiva mais 

centrada no momento eleitoral e a desenvolver novas ferramentas e modelos mais 

abrangentes e com base em todo o período de governação. Do ponto de vista teórico, os 

principais públicos-alvo definidos para as cidades organizam-se em três grupos: visitantes, 

residentes e investidores, sendo que os residentes têm uma particularidade, o poder de 

reeleger o atual presidente da Câmara Municipal através do seu voto. 

Neste contexto, o estudo tem como principal objetivo não só a resolução de lacunas 

na literatura, como aumentar a convergência entre os modelos de city branding e o marketing 

político, e ainda contribuir para uma melhor aplicação prática destes conceitos por parte dos 

gestores autárquicos. Posto isto, o contributo da dissertação reside na ligação dos campos de 

estudo do marketing das cidades e do marketing político, com o intuito de compreender o 

impacto das dimensões de city branding na satisfação dos residentes de uma cidade, bem como 

na avaliação de desempenho do presidente da Câmara Municipal em atividade, a fim de aferir 

a influência de todos estes fatores na intenção de reeleição do autarca por parte dos 

residentes. Posto isto, numa fase inicial e através de uma metodologia qualitativa, apuraram-

se as dimensões de city branding mais relevantes para a investigação, para, numa fase seguinte, 

aplicar um questionário à população. Utilizou-se o método de Análise de Equações 

Estruturais para a análise dos dados recolhidos, nomeadamente para perceber a relação entre 

as variáveis selecionadas. Foi possível observar que, ainda que apenas algumas dimensões 

de city branding tenham um impacto positivo na satisfação dos residentes de uma cidade e na 

avaliação feita ao desempenho do governante local, a satisfação geral dos residentes e o 

desempenho político do autarca influenciam a intenção de voto dos residentes nas próximas 

eleições.  

 

Palavras-chave: city branding; satisfação dos residentes; marketing político; desempenho 

político; intenção de voto 
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Abstract 

 

Cities are complex, dynamic and constantly evolving structures. For this reason, the 

capability for local governance has been the subject of growing interest. While the study of 

city branding has been gaining predominance in the analysis of the relationship between the 

various actors, political marketing is progressively abandoning a more electoral-focused 

perspective and developing more comprehensive tools and models, based on the period of 

governance. From a theoretical point of view, the main target audiences defined for cities 

are organized into three groups: visitors, residents and investors. However, residents have 

one particularity: the power to re-elect the current mayor through their vote. 

In this context, this study's main objective is not only to resolve gaps in the literature 

but also to increase convergence between city branding models and political marketing, and 

to contribute to a better practical application of these concepts by municipal managers. 

Therefore, the contribution of the dissertation lies in linking the fields of study of city 

marketing and political marketing in order to understand the impact of city branding 

dimensions on the satisfaction of a city's residents, as well as assessing the performance of 

the incumbent mayor in order to gauge the influence of these factors on the residents' 

intention to re-elect the mayor. Subsequently, at an early stage and through a qualitative 

methodology, the most relevant dimensions of city branding were determined for the 

research, in order to, at a later stage, apply a questionnaire to the population based on the 

variables mentioned. The Structural Equation Modelling method was used for the analysis 

of the collected data, namely to understand the relationship between the selected variables. 

It was possible to observe that, although only some dimensions of city branding have a 

positive impact on the satisfaction of its residents and on the assessment made of the 

performance of the local ruler, the general satisfaction of the residents and the mayor’s 

political performance influence the voting intention of the residents in the next elections.  

 

Keywords: city branding; citizen satisfaction; political marketing; political performance; 

voting intention 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

De forma crescente, as cidades têm vindo a adotar estratégias de negócio e, mais 

especificamente, técnicas de marketing (Bennet e Savani, 2003) para tentar estabelecer a 

cidade como uma marca e promovê-la junto dos diferentes públicos-alvo (Braun, 2012). Uma 

vez que o estudo das marcas se aplica tanto a produtos e serviços como a lugares (Hankinson, 

2007), o city branding tem vindo a ser realçado como uma ferramenta útil para a criação de 

vantagens competitivas nas cidades, no planeamento estratégico levado a cabo pelos autarcas 

(Gómez, Fernández, Molina e Aranda, 2018). O facto de as diferentes dimensões de city 

branding fazerem parte da política urbana também significa que a marca está sujeita a todos 

os aspetos complexos, dinâmicos e incontroláveis em torno da política e gestão da cidade, o 

que aumenta ainda mais a relevância do city branding como instrumento político usado 

estrategicamente pelas partes interessadas (Lucarelli, 2018). 

Ao longo dos anos, diversos autores têm vindo a dar mais destaque e profundidade 

às questões relacionadas com a competitividade e atratividade, olhando para as cidades como 

destinos – destination marketing –, numa perspetiva turística. Devido ao seu vínculo com a 

competição entre destinos, a marca da cidade tornou-se efetivamente num tópico de 

interesse para académicos e políticos (Page, Stone, Bryson e Crosby, 2015). No entanto, se 

as cidades têm diferentes públicos-alvo, existe um em particular que tem uma influência 

direta na eleição dos governantes locais: os residentes. Tendo em conta que a missão do city 

branding é maximizar o funcionamento social e económico de uma cidade, torna-se 

fundamental entender e estudar as questões que relacionam os residentes e o seu bem-estar, 

satisfação, compromisso, lealdade, perante a cidade em que vivem e perante os respetivos 

órgãos de gestão. Recentemente, têm surgido diversos estudos e índices que corroboram este 

foco em particular, e que se preocupam em encontrar as dimensões que exercem impacto 

nos residentes (Zenker, Petersen e Aholt, 2013) e nas suas opiniões, modelos esses que 

serviram como ponto de partida para o presente estudo.  

A relação entre as dimensões de city branding e o seu impacto nos residentes levanta 

questões fundamentais para os governantes das cidades: “o que leva um residente a reeleger 

um presidente da Câmara Municipal e, consequentemente permitir um projeto de 

continuidade de gestão de uma determinada cidade?”; “As dimensões de city branding podem 

aumentar ou diminuir a predisposição/intenção de um residente face à reeleição de um 

presidente da Câmara Municipal?”; “Que fatores é que os residentes têm em conta na forma 
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como avaliam o desempenho do presidente da Câmara Municipal durante o mandato? Essa 

avaliação pode pesar na decisão de voto dos residentes nas eleições autárquicas?”. A verdade 

é que a ligação entre o marketing político e o city branding é ainda um território escasso em 

estudos e literatura, constituindo uma lacuna na investigação. De facto, as cidades e os seus 

gestores geralmente hesitam em seguir os princípios de city branding, que exigem, acima de 

tudo, posicionamento, ou seja, que sejam feitas escolhas que procurem fortalecer a marca 

em primeiro lugar (Ries e Trout, 2001).  

A relevância de uma reeleição, ou seja, a continuidade no cargo de presidente Câmara 

Municipal, independentemente se o residente votou ou não no autarca em atividade, quando 

associada à satisfação de quem reside numa determinada cidade, é muito evidente. Neste 

sentido, tanto para os governantes locais como para os próprios residentes, garantir a 

satisfação face ao desempenho autárquico pode significar a continuidade de um projeto de 

governação. Posto isto, o presente estudo parte de um modelo conceptual de análise assente 

em variáveis fundamentais da relação entre as dimensões de city branding, a satisfação dos 

residentes, a avaliação de desempenho feita pelos residentes face ao trabalho levado a cabo 

pelo presidente da Câmara Municipal do concelho onde residem, com forte associação à 

intenção do residente para reeleger esse autarca. Assim, a presente investigação parte de uma 

aplicação prática deste modelo com o propósito de validar as hipóteses subjacentes ao estudo 

e, deste modo, contribuir para o aprofundamento do conhecimento das ferramentas de apoio 

à decisão no contexto autárquico. Desta forma, o contributo da presente investigação passa 

pela introdução da dimensão da intenção do cidadão em reeleger um autarca na cidade onde 

vive, o que constitui uma inovação para o estudo do city branding, nas áreas do marketing das 

cidades e do marketing político.  

Neste contexto, propomo-nos responder ao seguinte problema de investigação: 

 

Qual o impacto do city branding na intenção dos residentes de reelegerem o 

presidente da sua autarquia? 

 

Este problema de investigação pode ser decomposto em três questões mais 

específicas: 

 

RQ 1: Qual o impacto das dimensões de city branding na satisfação do residente? 
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RQ 2: Qual o impacto das dimensões de city branding, tanto na avaliação que os residentes fazem 

do desempenho do presidente da Câmara Municipal como na sua intenção de o reeleger? 

 

RQ 3: A satisfação do residente e a sua avaliação do desempenho do atual presidente da Câmara 

Municipal têm influência na sua intenção de reeleger o autarca? 

 

Posto isto, a estrutura da presente dissertação divide-se em cinco capítulos principais, 

sendo o primeiro a presente introdução, seguido de um capítulo de contextualização teórica, 

focado no estado da arte das áreas científicas do city branding e do marketing político e 

relacionando os conceitos subjacentes às mesmas. Segue-se o terceiro capítulo, no qual se 

apresentam os objetivos, as hipóteses de investigação e as técnicas e métodos utilizados ao 

longo do estudo, com descrição das fases metodológicas e respetivos resultados obtidos, 

analisados e discutidos no capítulo seguinte. Por fim, no capítulo cinco, apresentam-se as 

conclusões levantadas com a análise dos resultados, juntamente com as considerações finais 

sobre os contributos da investigação para a área em estudo e algumas limitações do estudo.  
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CAPÍTULO 2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Introdução  

 

No presente capítulo de revisão da literatura são explorados e discutidos os temas 

cruciais para a aplicação do estudo. A relação entre as dimensões de city branding e a satisfação 

dos residentes obriga-nos a conhecer e aplicar de forma muito clara e objetiva estes 

conceitos; o facto de estarmos a incidir sobre temas recentes leva ainda a algumas incertezas 

por partes de autores quanto à aplicação de conceitos específicos. No caso do city branding, é 

igualmente importante conhecer diferentes modelos com diferentes aceções metodológicas 

e com dúvidas quanto à seleção das dimensões de city branding a estudar. Se o estudo, mais 

adiante, pretende incorporar o conceito de marketing político com a intenção de um 

residente em reeleger um autarca, este conceito foi igualmente incorporado, fechando o 

último tópico do presente enquadramento teórico. 

 

 2.2. City branding 

 

  2.2.1. Conceito 

 

Embora as primeiras referências a esta temática remontem a 1850 (Ward, 1998), o 

place marketing é um campo relativamente novo de pesquisa académica. Uma vez que 

doravante se falará em place e city marketing, será necessário desambiguar as expressões city e 

place, para melhor entender as definições subsequentes. Não existem diferenças nas 

definições que se referem a city e place, na medida em que os conceitos apenas se distinguem 

pela demarcação geográfica. Se por place os autores se referem a um lugar – que pode ser um 

país, região, conjunto de países, cidades, entre outros –, por city estamos limitados ao 

contexto de uma cidade em específico. Diversos autores referem-se a ambos os conceitos 

para a mesma definição de marketing ou branding aplicado às cidades ou lugares.  

O place marketing, ou marketing das cidades, pode ser entendido como o uso 

coordenado de ferramentas de marketing suportadas por uma filosofia partilhada e orientada 

para o cliente, de forma a criar, comunicar, entregar e trocar ofertas urbanas que tenham 

valor para os clientes da cidade e para a comunidade da cidade em geral (Braun, 2008). Apesar 

das primeiras publicações associadas ao conceito de place marketing estarem limitadas 
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principalmente aos aspetos promocionais das cidades, países e regiões, em 1990, Ashworth 

e Voogd tentaram alargar o conceito para a componente de desenvolvimento estratégico dos 

lugares, tendo sido os primeiros investigadores a ampliar o âmbito. Como tal, e numa 

perspetiva mais abrangente dos diferentes campos de análise e aplicação prática, o place 

marketing foi introduzido no contexto mais amplo da mudança estrutural nas cidades (Van 

den Berg e Braun, 1999) com o objetivo de maximizar o funcionamento económico eficiente 

da área em questão, de acordo com quaisquer metas mais amplas estabelecidas (Ashworth, 

Voogd, 1990). Recentemente, Zenker et al. (2013) chamaram a atenção para dois aspetos 

importantes a ser extraídos destas definições: em primeiro lugar, o place marketing deve ter 

como objetivo aumentar não só a dimensão económica, mas também as funções sociais, 

como a identificação do local ou a satisfação com um local; segundo, o place marketing é uma 

abordagem orientada para o cliente que deve integrar todos os residentes de uma cidade e 

não apenas os visitantes.  

No início do novo milénio, o foco do debate sobre place marketing mudou na direção 

do conceito de place branding (Kavaratzis, 2008). Nos últimos anos, o conceito de place branding, 

e city branding em particular, ganhou popularidade entre investigadores e gestores de cidades, 

ilustrados inclusive pelo desenvolvimento de modelos e classificações de cidades, como o 

Anholt-GMI City Brands Index (Anholt, 2006). Zenker e Braun (2010) definem place branding 

como uma rede de associações na mente dos consumidores com base na expressão visual, 

verbal e comportamental de um local, incorporada por meio de objetivos, comunicação, 

valores e cultura geral das partes interessadas do local, e do design geral do local. Segundo 

os autores, uma marca de um local não é a expressão comunicada ou a presença física do 

local, mas a perceção dessas expressões na mente do(s) público(s)-alvo(s). Essas perceções 

levam a efeitos mensuráveis da marca, como a disposição para permanecer num local 

(Zenker e Gollan, 2010) ou a satisfação do residente (Insch e Florek, 2008). 

No entanto, tal como referido anteriormente, à medida que um número crescente de 

cidades por todo o mundo incorpora os conceitos de city ou place marketing, branding e 

promotion, cresce em simultâneo a confusão sobre os seus significados e as suas implicações 

para a política urbana (Boisen, Terlouw, Groote e Couwenberg, 2018). A diversidade de 

perspetivas dos conceitos pode estar relacionada com o conjunto complexo de desafios que 

as cidades enfrentaram nas últimas décadas e que estimularam o desenvolvimento dessas 

políticas para fortalecer a competitividade das cidades (Boisen, 2007). De forma a clarificar 

os três conceitos, considera-se importante chamar a atenção para os seguintes aspetos:  
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• Place promotion – No marketing mix, promoção representa apenas um dos quatro 

P's (McCarthy, 1964). É de notar que a maioria dos quadros teóricos da literatura 

existente vê a promoção de locais como uma das ferramentas de marketing de local 

ou de marca do local. Embora a distinção entre place promotion, place marketing e place 

branding esteja presente na maioria dos marcos teóricos, o termo place promotion deve 

ser destacado, uma vez que o conceito cobre a maior parte (se não todo) do trabalho 

da maioria dos profissionais, mesmo quando dizem que estão a realizar place marketing 

ou branding (Boisen et al., 2018). 

• Place marketing – No caso de place marketing, Boisen (2007) completa a abordagem 

de Braun mencionada no início do capítulo, referindo que o conceito pode ser visto 

como um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento urbano, com 

a mudança de uma abordagem do lado da oferta para uma abordagem do lado da 

procura. 

• Place branding – Quanto ao conceito mais recente, place branding, os autores 

contemporâneos vêm-no numa perspetiva holística. Kavaratzis (2004), por exemplo, 

define place branding como o processo de gestão da marca de um determinado lugar 

numa etapa primária (comportamento), secundária (promoção) e terciária (meios de 

comunicação social e word of mouth). 

 

Tabela 1. Distinção entre place promotion, place marketing e place branding 

 
PLACE 

PROMOTION 
PLACE MARKETING PLACE BRANDING 

Driver Procura Oferta Identidade 

Abordagem Emissor/recetor 
Fora para dentro 

(necessidades) 

Dentro para fora 

(relevância) 

Tarefa Comunicar oferta Gerir oferta/procura Gerir reputação 

Objetivo Coordenar promoção 
Combinações  

produto/mercado 
Gestão de imagem 

Budget Focas nas audiências Focar na segmentação Perceção e associação 

Resultado Atenção Escolha Reputação 

Domínio Cognitivo (conhecimento) Comportamento Afetivo (atitude) 

Fonte: Boisen et al. (2018). 
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O modelo teórico proposto por Boisen et al. (2018) (ver Tabela 1) ajuda, acima de 

tudo, a estabelecer diretrizes para a formulação, institucionalização e implementação de 

políticas e estratégias nas cidades, proporcionando clareza conceitual. A função do place 

marketing local vai muito além de promover, pois visa influenciar o desenvolvimento do local 

por meio das combinações de produtos e mercados do local relevantes para os grupos-alvo 

nos segmentos de mercado. O conceito de promoção foca-se predominantemente na 

capacidade de aumentar a atenção para o que o local tem a oferecer no momento. No caso 

do city branding, tratamos tanto do desenvolvimento do local quanto da promoção, tendo em 

vista a sua reputação e a influência no comportamento dos seus segmentos alvo. As 

estratégias de city branding devem, portanto, considerar um conjunto de características 

especiais, como a variedade inerente dos clientes de um local (Zenker e Martin, 2011).  

Do ponto de vista teórico, os principais públicos-alvo definidos para as cidades 

organizam-se em três principais grupos: visitantes, residentes e trabalhadores, e negócios e 

indústria (Kotler, Haider e Rein, 1993). Recentemente, estes grupos foram aprofundados, de 

modo a entender e destrinçar algumas das suas especificidades, como está exemplificado na 

figura 1 (Zenker e Martin, 2011). 

 

Figura 1. Públicos-alvo dos lugares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zenker e Martin (2011). 

 

Estes grupos-alvo diferem não apenas em relação à sua estrutura, mas também nas 

suas necessidades específicas. Os turistas, por exemplo, procuram essencialmente atividades 

(1) visitors (2) residents (3) business & industry 

business 
tourists 

leisure 
tourists 

internal external 

creative 
class 

skilled 
workforce 

students 

creative 
class 

skilled 
workforce 

students 

internal external 

civil 
service 

investors 

companie
s (sectors) 

investors 

companie
s (sectors) 
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de lazer, como visitar monumentos ou museus, ou outro tipo de ofertas culturais; os 

investidores estão mais interessados nos tópicos de negócios, infraestruturas e investimento, 

enquanto os residentes da cidade precisam de um ambiente adequado para os seus propósitos 

de vida (Zenker e Martin, 2011). A literatura sobre city branding reconhece mas não quantifica 

a possibilidade de diferentes partes interessadas terem perceções diferentes da imagem da 

marca (Fitchett, 2005), pelo que estas incertezas geram um conjunto de dúvidas, quer na 

estratégia de gestão da marca – city branding –, quer na estratégia de marketing associada à 

relação entre a cidade e os seus três clientes alvos – city marketing. O conceito de city branding 

é, por isso, central para o presente estudo, pois está intimamente ligado à perceção dos 

diferentes públicos-alvo relativamente à cidade e à satisfação perante a mesma, podendo 

influenciar também a sua intenção e decisão de voto. 

 

  2.2.2. Modelos de city branding 

 

Nem todas as cidades reagiram da mesma maneira às pressões competitivas. Os 

governos locais mobilizaram partes interessadas privadas e públicas de diferentes formas 

para enfrentar esse desafio mais ou menos percebido da competição interurbana, criando 

efetivamente novas alianças (Brenner, 2004). Se o city branding pode ser um instrumento 

político útil e eficaz, com muito potencial para as cidades, é fundamental reconhecer que a 

marca de um determinado local faz parte da sua política urbana (Hospers, 2019). O city 

branding tem de ser visto como uma espécie de bússola que guia as escolhas das políticas, 

onde as histórias (sobre a cidade) precisam de ser incorporadas na própria cidade, inclusive 

por intervenções de planeamento e design, desenvolvimento de infraestruturas e estrutura 

organizacional (Kavaratzis e Ashworth, 2005).  

A estratégia da marca da cidade deve ser definida com alguma cautela, pois pode 

gerar mais obstáculos que benefícios. A título exemplificativo, entregar diversas mensagens 

a diferentes partes interessadas pode produzir uma falta de coordenação entre instituições e 

causar confusão quanto à estratégia para a própria marca (Kavaratzis, 2004). As diferentes 

dimensões devem obedecer a um planeamento concertado e a objetivos estratégicos muito 

bem estabelecidos. Segundo Ashworth (2009), outro propósito da marca de uma cidade é 

descobrir ou criar singularidade e tornar a cidade diferenciável das restantes. Para isso, a 

marca da cidade deve preocupar-se com dimensões como cultura e história, crescimento 

económico e desenvolvimento social, infraestrutura e arquitetura, paisagem e meio ambiente, 
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combinadas numa identidade vendável (Zhang e Zhao, 2009).  

No âmbito da investigação, vários modelos têm focado diferentes dimensões do city 

branding, com impactos diferentes nos três públicos-alvo. Uma vez que o foco da presente 

dissertação são os residentes, salientamos quatro modelos particularmente relevantes. 

Conforme é possível verificar na Tabela 2, elegemos dois modelos transversais, o GMI City 

Brands Index (Anholt, 2006) e o Sustainable City Branding (Yang, Ye, Pei, Shi, Pan, 2019), e dois 

modelos focados unicamente nos residentes, o Citizen Satisfaction Index (Zenker et al., 2013) 

e o City Branding – facilitating framework (Merrilees, Miller e Herington, 2013). 

 

Tabela 2. Modelos de city branding 

Modelo teórico Categoria Índice 

Citizen 

Satisfaction Index  

(Zenker et al., 2013) 

Urbanismo e densidade Atividades culturais, shopping, serviços,  

acessibilidade, etc. 

Natureza e recreação 
Espaços verdes, qualidade do ambiente, parques,  

atividades outdoor, tranquilidade, etc. 

Oportunidades trabalho 
Oportunidade de emprego e progressão,  

crescimento económico, redes de networking 

Custo de vida 
Mercado imobiliário, níveis de preços,  

disponibilidade de casas e apartamentos, etc. 

Satisfação  Nível de satisfação, etc. 

Anholt-GMI City 

Brands Index  

(Anholt, 2006) 

Presença Familiaridade, contributo cultural para o mundo, 

etc. 

Local Imagem da cidade, adaptação ao turismo, etc. 

Potencial Oportunidades económicas e educacionais, etc. 

Pulso 
Facilidade em obter atrações, excitação e  

envolvimento da cidade, etc. 

Pessoas Habitantes, recetividade, relacionamentos, etc. 

Pré-requisitos Qualidades básicas da cidade, infraestruturas, etc. 

City Branding – 

facilitating 

framework 

(Merrilees et al., 

2013) 

Natureza Zonas de exterior, áreas verdes, etc. 

Negócios Inovação, investimento, locais para negócios, etc. 

Shopping Lojas, cafés, hotelaria e oferta para compras, etc. 

Transporte Estradas, transportes, transportes públicos, etc. 

Atividades Culturais Espetáculos, atividades de entretenimento, etc. 

Serviços governamentais Acesso a saúde e educação, gestão da cidade, etc. 

Envolvimento social 
Vida em família, diversidade de oferta com a  

comunidade, etc. 

Marca Reputação, notoriedade, etc. 

Desenvolvimento  

económico 

Desempenho financeiro, financiamento, indústria,  

etc. 
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Sustainable City 

Branding  

(Yang et al., 2019) 

Ambiente Áreas verdes, qualidade do território, etc. 

Potencial Investimentos, universidades, investigação, etc. 

Pulso 
Entretenimento, oferta e acesso a atividades,  

comércio e lojas, centros comerciais, etc. 

Pessoas 

Rendimento das pessoas, taxa de ocupação, 

emprego,  

etc. 

Infraestrutura 
Estradas, transportes públicos, custos de  

manutenção, etc. 

Gestão Impostos, acesso a seguros e desemprego 

Fonte: autoria própria. 

 

Entre os diferentes modelos foram encontradas algumas discrepâncias nos critérios 

de seleção das dimensões relevantes para o city branding, nomeadamente questões relacionadas 

com oportunidades de negócio, emprego e investimento, desenvolvimento e governação. 

Estas diferenças evidenciam as dúvidas quanto à relevância de algumas dimensões para a 

atitude e comportamento dos cidadãos. Merrilees et al. (2013) propõem um conjunto de oito 

dimensões a considerar: natureza, negócios, shopping, transportes, atividades culturais, 

serviços governamentais, envolvimento social e marca. Cada uma destas dimensões assenta 

em diversos tópicos relacionados com a cidade, com um impacto direto nos residentes. 

Através dos diversos modelos foi possível constatar que, de facto, e numa situação ideal, a 

gestão da marca de uma cidade faz parte da política urbana, contribuindo positivamente para 

as metas que os governadores das cidades desejam alcançar (Hospers, 2019). Uma vez que, 

geograficamente, as cidades se inserem em sociedades e culturas diferentes, torna-se 

importante selecionar as dimensões de city branding que melhor se adequam a cada contexto. 

 

  2.2.3. Satisfação dos residentes 

 

Ashworth e Voogd (1990) defendem que o objetivo geral das cidades e da sua gestão 

não é apenas auxiliar uma decisão de compra como, por exemplo, visitar ou não visitar uma 

cidade, mas também atender à procura e exigências dos seus grupos-alvo, especialmente dos 

seus cidadãos – função social. Se o marketing é orientado para as necessidades e desejos dos 

consumidores, é necessário conhecer o que os principais utilizadores do espaço – neste caso, 

os residentes – pensam sobre o local e quais são as suas perceções (Kavaratzis e Ashworth, 

2005). “Qual é a melhor cidade para viver?”; “Quais são as principais características que 
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importam na escolha duma cidade?”; “Qual será a melhor cidade para se ser pai?”. Estas são 

algumas das perguntas mais comuns que podem determinar onde um cidadão quererá viver 

(Nigro e Císaro, 2016). Estas perguntas são igualmente complexas e exigem um 

entendimento crítico, aprofundado e científico, com respostas que indicadores simples como 

os censos não poderão dar, visto que apenas mostram o comportamento real de um grupo-

alvo como, por exemplo, cidadãos que migram ou permanecem numa cidade, e não os 

motivos subjacentes à ação (Zenker e Gollan, 2010). A título exemplificativo, decisões deste 

tipo podem estar relacionadas com fatores como a satisfação do residente relativamente às 

diversas dimensões da sua vida na cidade, ou mesmo fatores externos, como, por exemplo, 

a oportunidade de um novo emprego ou a proximidade de familiares e amigos (Powdthavee, 

2008). Harvey (1989) acrescenta que o impacto da qualidade de vida no processo de captura 

e retenção de pessoas numa cidade ou de captura de capital também reside na capacidade de 

promoção e marketing do local, onde o grande desafio das cidades é criar imagens e 

atmosferas favoráveis.  

No campo geral do marketing, o conceito de satisfação do cliente é amplamente 

coberto, pelo que se tornou necessário, ao longo dos anos, identificar os fatores inerentes à 

estratégia de marketing dos locais e das cidades capazes de exercer uma influência direta 

(Zenker e Martin, 2011). Essa concentração na satisfação dos clientes e não no lucro da 

organização, ou, neste caso, o foco na satisfação do residente e não no lucro da autarquia, 

cria uma diferença crucial entre as estratégias de city branding e as estratégias de branding em 

geral – a satisfação do cliente geralmente é apenas uma condição necessária para o lucro 

futuro (Zenker e Martin, 2011). Insch e Florek (2008) fizeram as primeiras abordagens neste 

sentido, tendo desenvolvido, a partir das abordagens de satisfação do cliente, um modelo 

para medir a satisfação do residente. Insch (2010), por sua vez, desenvolveu uma ferramenta 

para identificar lacunas nas perceções dos residentes no que diz respeito à importância da 

satisfação perante aspetos da vida da cidade, que impulsionam e prejudicam a sua satisfação 

geral.  

Zenker (2009) tentou traduzir as escalas de satisfação dos residentes face às cidades 

em meta-fatores básicos que influenciam a sua satisfação ao desenvolver o Índice de 

Satisfação do Cidadão – Ciziten Satisfaction Index (CSI) – (Zenker et al., 2013), com um modelo 

que relaciona quatro grupos de dimensões, divididos em urbanismo, natureza, negócios e 

custo de vida, com um total de vinte e um fatores distribuídos pelos mesmos (ver Figura 2). 
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Figura 2. Modelo CSI (Citizen Satisfaction Index) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Zenker et al. (2013). 

 

Ainda que a satisfação seja absolutamente central, de entre os vários autores surgiu a 

necessidade de adicionar alguns constructos e novas variáveis para medir a função social de 

uma cidade. Na realidade, o conceito de satisfação surge frequentemente vinculado a 

constructos como lealdade, compromisso, atitude, confiança ou identificação (Garbarino e 

Johnson, 1999). O bem-estar dos cidadãos e visitantes é também fortemente influenciado 

pela imagem de uma cidade ou local (Riza, Doratli e Fasli, 2012). Ainda a título de exemplo, 

Azevedo (2009) usou constructos como apego, autoestima e identidade da psicologia social 

para medir o orgulho por um local.  

 

 2.3. Marketing político 

 

  2.3.1. Conceito 

 
O conceito de marketing político é amplamente explorado na literatura. Numa 

definição adaptada, podemos afirmar que o marketing político é a tentativa de identificar, 

manter e melhorar as relações com os eleitores e outros stakeholders com um ganho, de modo 

a que os objetivos de todas as partes envolvidas sejam cumpridos (Grönroos, 1996). Vários 

autores relacionam diretamente o marketing político e o princípio de troca, conceito central 
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do marketing. Este novo enfoque procura ir ao encontro do conceito básico de Kotler et al. 

(1993), que compreende o marketing como um processo social que visa atender às 

necessidades e desejos dos indivíduos.  

Atendendo à característica mais intrínseca da gestão dos lugares (cidades, regiões, 

estados e países), que se baseia em processos eleitorais para definir quem governa, o processo 

de persuasão do eleitor é crucial. A utilização de ferramentas de marketing no processo 

político é, portanto, um caminho natural (Pollak, 1984). Consequentemente, na convergência 

do universo político com o mercado, a discussão volta-se para as questões do dia-a-dia dos 

indivíduos e para problemas específicos, em vez de se gerar uma discussão ideológica 

(O’Cass, 1996). Ainda na busca pela definição e enquadramento do marketing político, surge 

a sua ligação ao marketing de serviços, através do princípio de aproximação de um candidato 

ou partido ao seu público-alvo pelas suas as ações e planos estratégicos (Figueiredo, 2000).  

Perante as diferentes aceções relativamente à definição de marketing político, 

algumas dúvidas e receios permanecem acerca da junção dos termos “marketing” e 

“política”. Ao longo dos anos, tanto no contexto académico como na sua aplicação prática 

no mercado, a ideia de que o marketing político é a deturpação da política foi propagada. 

Assim, esta transposição de práticas do marketing para o contexto do marketing político tem 

vindo a levantar algumas questões relacionadas com a sua moralidade (Dean e Croft, 2001; 

O’Shaughnessy, 2002). Harris e Lock (1996) identificam os principais objetivos dos atores 

políticos: atrair eleitores, ganhar eleições e manter o poder, mencionando também que estes 

devem manter um posicionamento ideológico relativo, ser flexíveis a longo prazo, e que o 

marketing político tem aparecido como principal responsável deste facto observável.  

Pelo contrário, existem outras perspetivas daquilo que é realmente o propósito do 

marketing político: fazer marketing político deveria significar a obtenção da satisfação das 

necessidades e desejos da comunidade. Segundo Bauer et al. (1996), constata-se que uma das 

mais importantes competências da atividade política é organizar a existência social ao longo 

de linhas economicamente racionais e estáveis, implicando a participação dos indivíduos, e 

o marketing político tem um papel ativo nesse trabalho. 

O marketing político, no caso das cidades, tem um papel ativo e predominante na 

atividade de planeamento e gestão das cidades em determinadas dimensões. Tal se verifica 

quando um presidente de uma Câmara Municipal e a sua equipa de gestão estão focados em 

alinhar a sua estratégia com os desejos dos diferentes públicos-alvo. Contrariamente, surge 

um conceito que entra em conflito com esta visão e que se foca no curto prazo – marketing 
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eleitoral –, pressupondo uma estratégia e tática montadas de tal forma que o candidato 

possua o maior número de votos possível no momento da eleição, de forma a ser eleito 

inevitavelmente. Como é possível verificar pelo modelo representado na Figura 3, é evidente 

que o autor prevê este paralelismo entre o marketing no contexto do mercado e das empresas 

e o marketing político, porém, numa visão restrita do ator político na fase de candidatura, o 

que demonstra e confirma esta visão orientada para o momento da eleição, contrariamente 

à continuidade inerente ao resultado ao longo de um mandato. A verdade é que o “produto” 

político é algo intangível e duvidoso no que diz respeito aos resultados, pois a proposta 

vendida só poderá ser consumida e avaliada ao longo de quatro anos. 

 

Figura 3. Modelo comparativo de marketing empresarial e marketing político 

Fonte: Kotler et al. (1993). 

 

Posto isto, é crucial vincar esta diferença entre a formulação estratégica no marketing 

político de longo prazo e no marketing eleitoral. No primeiro caso, os resultados quanto à 

satisfação dos residentes estão dependentes da perceção de valor que estes têm perante o 

serviço prestado, sendo muitas vezes incompatíveis com a forma de organização vigente nas 

instituições da administração pública (Couto, 2007).  

 

  2.3.2. Desempenho político 

 

O conceito desempenho, quando aplicado às esferas da presente dissertação, está 

intimamente ligado à performance de um determinado indivíduo na sua atividade nas 

organizações – perspetiva dos recursos humanos – e também à avaliação dos produtos e 
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serviços, nos seus resultados práticos e funcionais e relativamente aos seus atributos – 

perspetiva do marketing. Uma vez que o estudo incide sobre o desempenho dos presidentes 

das câmaras municipais, é importante entender as várias esferas da definição deste conceito 

e as suas implicações práticas, tanto no exercício da gestão de uma cidade como na influência 

do seu público-alvo – o residente eleitor.  

O desempenho pode ser reconhecido, portanto, como a manifestação concreta e 

objetiva do que a pessoa é capaz de fazer e, além disso, é algo que pode e deve ser definido, 

acompanhado e mensurado (Lucena, 1992). Nesse sentido, ao desenvolverem a sua 

capacidade individual, as pessoas podem transferir para a organização o seu conhecimento, 

tornando-se, consequentemente, capazes de prover a organização de ferramentas para 

enfrentar novos desafios (Dutra, 2002). Para Fischer (2001), existe uma busca permanente 

por explicar o motivo pelo qual as pessoas devem ser vistas como uma vantagem competitiva 

para as organizações e como conseguir obter delas o que realmente é do interesse das 

organizações. Existe, portanto, uma relação permanente entre a capacidade das pessoas de 

pensar e executar, acrescentando valor às organizações e, por outro lado, a capacidade das 

organizações de extrair a melhor prestação de cada pessoa. Esta perspetiva é transversal ao 

contexto empresarial e ao contexto político, na medida em que os cargos governativos têm 

um enorme impacto e responsabilidade sobre uma cidade ou um lugar, e sobre um conjunto 

de pessoas que neles reside, visita ou investe. A responsabilidade individual e coletiva destes 

organismos de gestão deveria, por isso, estar alinhado com o seu desempenho. Partindo deste 

princípio, a análise ou avaliação de desempenho deverá ser encarada como uma estratégia 

organizacional utilizada para acompanhar o trabalho e os objetivos propostos para os 

profissionais e fornecer feedback às pessoas (Pontes, 1991).  

Na perspetiva do marketing, um consumidor satisfeito com a qualidade do produto, 

após a primeira compra, tem mais probabilidades de repetir a compra no futuro (Hsu e Lin, 

2008). O facto de ser da competência da atividade política organizar a nossa existência social 

(Bauer, Huber e Herrmann, 1996) aumenta a relação que existe entre a responsabilidade face 

ao desempenho de um governante – na perspetiva de que o governante é o prestador de 

serviços – e o comportamento do consumidor – na perspetiva de que o eleitor é o 

consumidor desses mesmos serviços. No entanto, a capacidade dos residentes de avaliar um 

governante é ainda alvo de pouca discussão e estudo, na medida em que grande parte das 

pesquisas no campo do desempenho aponta para modelos mais focados na perspetiva 

empresarial da gestão de recursos humanos. Contudo, existem várias relações criadas entre a 
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satisfação dos residentes e o desempenho das unidades governativas e dos governantes 

locais, que acrescentam algumas variáveis em função dos objetivos de investigação, como o 

envolvimento (Zenker et al., 2013), a lealdade, a identificação (Fleury-Bahi, Félonneau e 

Marchand, 2008) e a ligação ao local (Hernández, Hidalgo, Salazar-Laplace e Hess, 2007). 

Os modelos tradicionais de satisfação do consumidor baseiam-se no pressuposto de 

que o desempenho, a satisfação geral, o comportamento e a intenção comportamental estão 

ligados por meio de uma relação linear e simétrica (Schofield e Reeves, 2015). Os mesmos 

autores defendem que, à medida que o desempenho do atributo aumenta, a satisfação e a 

intenção de endossar positivamente o produto ou serviço e a recompra também aumentam, 

ocorrendo o contrário quando o desempenho do atributo diminui. Dentro de um contexto 

de marketing político, os autores defendem ainda que quando uma questão é importante para 

os eleitores, o baixo desempenho nesse aspeto provavelmente terá um impacto negativo 

sobre os votos. 

Além disso, vários estudos suportam a chamada Teoria da Votação Retrospetiva, que 

pode ser facilmente definida como o desempenho do governante anterior afetar diretamente 

as intenções de voto das eleições seguintes. Ribes-Giner e Fuentes-Blasco (2013) 

confirmaram num estudo sobre as eleições norte-americanas de 2009 que, quanto pior Bush 

fosse avaliado, maior seria a intenção de votar em Obama, sendo o inverso verdadeiro para 

McCain. Mais uma vez foi confirmada a hipótese apresentada pela Teoria da Votação 

Retrospetiva, na medida em que, se conjunto de eleitores elegíveis para o processo eleitoral 

em questão considera que a gestão em curso foi bem-sucedida, o candidato é recompensado 

com o seu voto, sendo que, caso contrário, é punido pela votação na oposição. 

Associado ao desempenho de um governante local, emerge também o conceito de 

eficácia política. Embora muitos pesquisadores tenham aceitado o argumento de Balch (1974 

cit. por Lyons, Lowery e Dehoog, 1992) de que a eficácia política é um fenómeno específico 

do governo, poucos abandonaram totalmente o uso da medida padrão de eficácia política 

geral, encontrada na literatura de participação política geral (Lyons, Lowery e DeHoog, 

1992). Consequentemente, muitos investigadores de questões relacionadas com as cidades e 

a sua gestão tentam distinguir a eficácia política geral e a noção de eficácia política local, no 

que diz respeito a governos locais específicos. A qualidade da liderança política local e as 

práticas de gestão local podem ter um impacto considerável na qualidade dos serviços e na 

forma como os cidadãos os avaliam. A eficácia política pode, por outro lado, ser confundida 

com a capacidade de execução do poder local e não tanto com a capacidade estratégica de 
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desenvolvimento da cidade. No que ao marketing político diz respeito, a noção de 

desempenho surge clarificada como o elemento central na capacidade de avaliar 

empiricamente a prestação do governo local.  

 

2.3.3. Intenção de voto 

 

A definição subjacente ao termo “intenção” surge ligado às várias esferas do 

comportamento humano. Assumindo que intenções são opiniões subjetivas, relacionadas 

com o comportamento futuro de um determinado indivíduo (Mello e Sauerbronn, 2014), 

podemos afirmar que as intenções conduzem os fatores motivacionais influenciadores do 

comportamento e, consequentemente, a intenção de manifestar um determinado 

comportamento reflete-se na possibilidade desse comportamento vir acontecer (Ajzen, 

2011).  

Ao fazermos a ponte para a esfera do marketing, a probabilidade de qualquer 

consumidor planear ou mesmo estar disposto a adquirir um determinado produto ou serviço 

pode ser definido como intenção de compra (Wu, Yeh e Hsiao, 2011). Nesta abordagem, os 

autores Schiffman e Kanuk (2013) estendem esta definição de intenção como a possibilidade 

que determina a força de vontade dos consumidores na aquisição de bens e serviços, ou seja, 

quanto maior esta possibilidade, mais se verifica a intenção. Além disso, caso os 

consumidores possuam uma intenção de compra positiva, um relacionamento de marca 

positivo promoverá esta compra (Martins, Costa, Oliveira, Gonçalves e Branco, 2019). Ainda 

assim, um consumidor pode realizar um comportamento diferente da sua intenção. Para isso, 

alguma alteração no seu nível de motivação, nas alternativas de compra ou até mesmo uma 

modificação das suas necessidades deverão ter lugar. Independentemente do grau de impacto 

na realização da ação, a intenção de compra é comummente considerada como antecedente 

direto da compra (Blackwell, Miniard e Engel, 2008).  

Ao relacionarmos o marketing político com a lógica do marketing aplicada ao 

mercado, em que há consumidores ou clientes e um produto ou serviço a ser prestado e/ou 

vendido, existe que deve ser tido em conta. Na literatura, é comum considerar que no 

marketing político o governante é o prestador do serviço e o eleitor ocupa uma posição 

equiparável ao cliente. Porém, ao contrário da lógica tradicional da gestão de uma empresa, 

onde quem gere não é eleito pelos clientes ou pelos colaboradores, na política, essa mesma 

gestão é determinada pelos clientes através de um processo eleitoral. Aliás, se ao 
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compreenderem os fatores que, de alguma forma, influenciam a intenção e decisão de 

compra do consumidor, os profissionais de marketing vão poder implementar estratégias 

mais competentes e direcionadas, capazes de satisfazer as necessidades dos consumidores 

(Bonsón, Royo e Ratkai, 2015) na perspetiva política este raciocínio mantém-se. Por 

conseguinte, surgem várias perguntas: como é que se influencia positivamente os votos? 

Como conseguimos antecipar as intenções de voto? Que dimensões influenciam a 

predisposição de um eleitor para votar num determinado candidato? 

O estudo das intenções de voto começou de forma empírica e objetiva, centrada 

apenas na comparação da previsão dos eleitores face ao resultado efetivo das eleições. 

Inicialmente, Lewis-Beck e Skalaban (1989) utilizaram as respostas ao item “Quem acha que 

será eleito presidente em novembro?” do American National Eleection Studies (ANES) e 

descobriram que, em onze eleições, os eleitores tiveram uma precisão de setenta e um por 

cento no vencedor das presidenciais, uma estimativa estatisticamente significativa. 

Posteriormente, os modelos de comparação entre previsões e resultados sofreram evoluções 

e, mais tarde, Graefe (2014) expandiu a comparação das abordagens de previsão das eleições 

presidenciais dos EUA para a previsão do cidadão, as intenções de voto, os mercados de 

previsão, as pesquisas de especialistas e os modelos quantitativos. 

 

Figura 4. Modelo de previsão do comportamento de voto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Newman e Sheth (1985). 

 

No entanto, Newman e Sheth (1985) conseguiram prever as escolhas políticas 

eleitorais com uma precisão acima dos noventa por cento, usando sete variáveis: imagens 
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sociais, sentimentos emocionais, imagem do candidato, questões políticas, acontecimentos 

recentes, acontecimentos pessoais na vida do eleitor e questões epistémicas. Curiosamente, 

apesar de ser muito comum recorrer a segmentações com base demográfica ou em variáveis 

como o envolvimento, estes autores conseguiram uma precisão muito superior. 

Posteriormente, como ilustrado na Figura 4, o modelo foi ajustado para um modelo preditivo 

de cinco variáveis, baseado em questões políticas, imagens sociais, personalidade candidata, 

contingência situacional e valor epistémico. Assim, ao analisar a literatura, conseguimos 

perceber que este modelo foi utilizado em inúmeras ocasiões e contextos. O seu axioma 

fundamental é que os eleitores são consumidores de serviços oferecidos por um político ou 

partido político e os resultados demonstram consistentemente a impressionante utilidade 

preditiva do modelo.  

Tanto a antecipação da intenção de voto como a análise dos antecedentes do 

comportamento do eleitor têm sido alvo de vários estudos e representam sempre um grande 

desafio, pois estão sempre inseridos em contextos políticos, sociais, económicos e culturais 

distintos e em diferentes circunstâncias e momentos dos lugares em causa. O estudo da 

intenção de voto pressupõe sempre a capacidade de atribuir as variáveis mais ajustadas aos 

contextos eleitorais e deve ser uma ferramenta estratégica para a elaboração de um 

planeamento de marketing político adequado. 

 

 2.4. Conclusão 

 

Ao longo de todo o capítulo da revisão da literatura, ficou evidente a complexidade 

que a gestão das cidades oferece a um autarca. No âmbito da investigação, em primeiro lugar, 

existe uma grande dificuldade na definição dos atributos que protagonizam a relação dos 

residentes com a sua cidade, e no desenho de um modelo de city branding eficaz. Para medir 

esta relação, a variável mais consensual é a satisfação. No entanto, nos diversos estudos tem 

surgido a necessidade de acrescentar algumas variáveis complementares. 

Na perspetiva do marketing político, e estabelecendo um paralelo à revisão da 

literatura sobre city branding, o autarca e o residente têm um elemento comum predominante, 

o voto, ou seja, a forma como a gestão pública está organizada estabelece esta capacidade 

que o residente tem de determinar quem é o autarca que governará após um ciclo eleitoral. 

Se através da satisfação se pode medir o impacto das várias dimensões de city branding no 

residente, de que forma o marketing político pode transportar este estudo para o autarca? A 
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avaliação do desempenho é, por isso, um instrumento onde o residente pode avaliar o 

trabalho do presidente da Câmara Municipal. Por fim, na medida em que o voto é o ato de 

consumação deste processo, a intenção que o residente tem de votar no atual presidente da 

Câmara Municipal revelará se existe ou não uma predisposição para tal. Perante estes 

conceitos e as diferentes relações entre si, tornou-se premente a necessidade de construir um 

modelo que despoletasse e avaliasse diferentes hipóteses de investigação.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

3.1. Introdução 

 

No presente capítulo são apresentados os objetivos e problema de investigação, bem 

como a metodologia utilizada no estudo. Numa primeira parte, é apresentada a problemática 

do estudo, seguida da exposição do modelo de análise desenvolvido e hipóteses de 

investigação formuladas. Seguidamente,  é apresentado o estudo exploratório aplicado, no 

qual se utilizou a técnica de focus group para determinar as dimensões de city branding mais 

relevantes para a investigação, que viriam a figurar como variáveis de análise. Posto isto, é 

então apresentada a parte quantitativa e de recolha de dados da metodologia da investigação, 

na qual se optou por utilizar a técnica de inquérito por questionário, cujos resultados se 

apresentam no capítulo IV. 

 

3.2. Problema e questões investigação 

 

Na medida em que as cidades são estruturas dinâmicas em constante mudança e 

evolução, com diferenças acentuadas entre si nas mais diversas características, o estudo sobre 

o seu funcionamento e planeamento deve ser capaz acompanhar estes fatores. É igualmente 

complexa a sua gestão por parte dos governantes locais, acrescida do facto dos sistemas 

políticos serem baseados em ciclos eleitorais e delimitarem, muito concretamente no tempo, 

os projetos de gestão e governação. O marketing político incide maioritariamente sobre o 

momento e o processo eleitoral, porém o desempenho prático deste ator – o presidente da 

Câmara Municipal – inicia-se após a sua eleição; apenas concluído esse momento, há de facto 

um impacto direto na governação e nos diferentes públicos-alvo da cidade, nomeadamente 

nos residentes. A continuidade destes projetos governação assentes em ciclos eleitorais 

pressupõe uma reeleição, que está completamente vinculada a este público-alvo em particular 

essa relação entre as perceções, comportamentos e atitudes dos residentes e o voto é 

inevitável.   

Como pudemos observar na revisão da literatura, a reeleição, por exemplo, é muitas 

vezes uma recompensa pelo desempenho do mandato anterior do presidente. Propomo-nos, 

por isso, responder ao seguinte problema de investigação: 
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Qual o impacto do city branding na intenção dos residentes de reelegerem o 

presidente da sua autarquia? 

 

Este problema de investigação pode ser decomposto em três questões mais 

específicas: 

 

RQ 1: Qual o impacto das dimensões de city branding na satisfação do residente? 

 

RQ 2: Qual o impacto das dimensões de city branding, tanto na avaliação que os residentes fazem 

do desempenho do presidente da Câmara Municipal como na sua intenção de o reeleger? 

 

RQ 3: A satisfação do residente e a sua avaliação do desempenho do atual presidente da Câmara 

Municipal têm influência na sua intenção de reeleger o autarca? 

 

A avaliação da influência das diferentes dimensões de city branding sobre as três 

variáveis será crucial para conseguir interpretar quais os caminhos estratégicos tanto no 

capítulo da investigação como na aplicação prática do estudo. O estudo e o planeamento das 

cidades devem procurar respostas concretas no que diz respeito às dimensões que, de facto, 

influenciam a perceção de satisfação do residente face à sua cidade, que possivelmente 

despoletará atitudes positivas perante outros residentes, residentes de outras cidades (como 

embaixadores da cidade para pessoas externas) e para turistas também (melhorando a sua 

experiência na visita à cidade). Paralelamente, o presente estudo aplica esta avaliação 

individual das várias dimensões de city branding à esfera do marketing político, considerando 

o residente como um potencial eleitor. Assim, conseguimos perceber, a cada dimensão, a sua 

influência sobre a intenção de voto, e suportar a procura de soluções para um planeamento 

que conflua uma avaliação positiva do desempenho do presidente da Câmara Municipal e 

um elevado nível de satisfação dos seus residentes. 

   

  3.2.1. Modelo de análise e hipóteses de investigação 

 

O objetivo central do estudo é medir, de forma empírica, o impacto das dimensões 

de city branding na satisfação dos residentes, na sua avaliação do desempenho do atual 
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presidente da Câmara Municipal da cidade onde residem, na sua intenção de o reeleger e, por 

fim, na forma como tanto a satisfação como o desempenho influenciam a intenção de voto.  

A construção do modelo conceptual (ver Figura 5) partiu da definição das 

dimensões de city branding que deviam fazer parte do estudo. Para tal, e atendendo à 

complexidade assumida em toda a literatura (Zenker et al, 2013) na determinação das 

dimensões mais relevantes perante o contexto dos diversos estudos, procedeu-se, em 

primeiro lugar, à pesquisa de diversos modelos de city branding (Zenker et al., 2013; Merrilees 

et al., 2013; Yang et al., 2019; Anholt, 2006), de forma a fazer um levantamento de um grande 

número de dimensões, e posteriormente, realizou-se dois focus group com cidadãos residentes 

em Portugal para a seleção e afinação das respetivas dimensões, com base na interpretação 

das suas respostas.  

De seguida, e perante as questões e objetivos da investigação, foram determinadas 

quais as variáveis que compõem o modelo. Dos diversos constructos possíveis e presentes 

na revisão da literatura, como satisfação e comprometimento (Zenker et al, 2013), lealdade, 

apego e orgulho foi eleita a Satisfação para testar a relação e a influência das dimensões de 

city branding. Nos diversos estudos é com muita frequência que a variável satisfação serve de 

base para ligar os modelos de city branding a outras variáveis ou constructos. Por exemplo, 

Zenker e Gollan (2010) desenvolveram a Escala de Migração do Residente (ReMis) para 

medir a intenção de deixar um local de vida e a identificação com um local, chamando a 

atenção para constructos como o compromisso. No entanto, o que pretendemos aferir 

prende-se com a esfera do marketing político e, para isso, foram introduzidas variáveis 

diferentes e com outros objetivos.  

A satisfação de um residente reflete-se na sua perceção relativa ao desempenho do 

presidente da Câmara Municipal onde reside? Na perspetiva do city branding, o que pode 

determinar a intenção do residente em reeleger este governante local? Ambas as perguntas 

são inevitáveis ao olharmos para os objetivos da investigação.  

O desempenho é um conceito que está intimamente ligado à capacidade de uma 

pessoa desempenhar determinadas funções numa organização, e que deve ser medido 

(Lucena, 1992). Na medida em o presidente da Câmara Municipal é o líder governativo de 

uma cidade, a satisfação do residente face à cidade onde vive pode não ser um reflexo da sua 

capacidade governativa. Aos olhos das dimensões de city branding e na expectativa de cruzar 

com o marketing político, torna-se crucial estudar a avaliação que o residente faz do 

desempenho deste governante, de forma a evidenciar essa relação, que poderá ser mais ou 
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menos simétrica. Assim, no modelo de análise, foi inserida uma variável dependente 

Desempenho. 

A efetivação da escolha de um residente para eleger o governante local é feita através 

do seu voto. A figura do voto assume, portanto, uma centralidade na ação política e nas 

determinações estratégicas no âmbito do marketing político. No entanto, qual é a relação que 

o voto deverá ter com as dimensões de city branding e que influência é que estas dimensões 

devem exercer sobre o voto? Para que o modelo consiga concretizar uma análise sólida às 

relações entre estas variáveis – city branding, satisfação e desempenho – e o comportamento 

de voto, é necessário incluir uma variável que determine em que medida o eleitor está 

predisposto para reeleger o atual presidente. Assim, e uma vez que a intenção é a 

possibilidade que determina a força de vontade dos consumidores na aquisição de bens e 

serviços, logo, quanto maior esta possibilidade mais se verifica a intenção (Schiffman e 

Kanuk, 2013) foi acrescentada a variável Intenção de voto ao modelo.  

 

Figura 5. Modelo de análise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Para a formulação das hipóteses de investigação foram analisados em detalhe os 

modelos de city branding que deram origem à relação das várias dimensões com as diferentes 

variáveis (Zenker et al., 2013; Merrilees et al., 2013; Yang et al., 2019; Anholt, 2006). Face às 

questões de investigação e respetivo modelo conceptual, da relação entre variáveis surgiram, 

portanto, as hipóteses de investigação. Uma vez que o conceito de city branding está espelhado 

nas suas dimensões, houve um desdobramento das três primeiras hipóteses em dez sub-

hipóteses em cada (ver Tabela 3), o que perfaz um total de trinta hipóteses que relacionam 

as dez dimensões de city branding com a satisfação dos residentes, com a avaliação de 

desempenho do presidente da Câmara Municipal e com a intenção de voto dos residentes 

no autarca, respetivamente. Posto isto, colocam-se as seguintes hipóteses de investigação: 

• H1. As dimensões de city branding influenciam positivamente a satisfação dos 

residentes face ao concelho onde residem. 

• H2. As dimensões de city branding influenciam positivamente a avaliação de 

desempenho feita pelos residentes ao atual Presidente da Câmara Municipal 

do concelho onde residem. 

• H3. As dimensões de city branding influenciam positivamente a intenção de 

voto dos residentes no atual Presidente da Câmara Municipal do concelho 

onde residem nas próximas eleições. 

 

Por fim, para validar se existia uma influência significativa destas duas variáveis – 

satisfação do residente e avaliação de desempenho – sobre o comportamento do residente 

na sua opção de eleição do seu líder/governante local, foram formuladas duas hipóteses de 

investigação:    

• H4. A satisfação dos residentes face ao concelho onde residem influencia 

positivamente a sua intenção de voto no atual Presidente da Câmara 

Municipal nas próximas eleições. 

• H5. A avaliação de desempenho feita pelos residentes ao atual Presidente da 

Câmara Municipal do concelho onde residem influencia positivamente a sua 

intenção de voto no mesmo nas próximas eleições. 

 

Com as trinta e duas hipóteses formuladas, resultantes do desenho do modelo 

conceptual e questões de investigação, foi possível determinar o caminho metodológico para 

abordar a validação das hipóteses e consequente discussão dos resultados obtidos. Se o city 
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branding tem de ser visto como um guia para as escolhas das políticas, intervenções de 

planeamento, desenvolvimento e estruturas organizacionais (Kavaratzis e Ashworth, 2005),  

efetuando esforços para aumentar da qualidade de vida urbana local (McCrea et al. 2014), as 

variáveis relacionadas com o marketing político vêm complementar a abordagem do estudo, 

na medida em que conseguem evidenciar a relação que existe entre o papel do presidente da 

Câmara e as várias perceções do residente. 

 

Tabela 3. Hipóteses de investigação 

H1. As dimensões de 

city branding 

influenciam 

positivamente a 

satisfação dos 

residentes face ao 

concelho onde 

residem. 

 

a. O Ambiente influencia positivamente a satisfação dos 

residentes face ao concelho onde residem. 

b. As Oportunidades de emprego ou negócio influenciam 

positivamente a satisfação dos residentes face ao concelho 

onde residem. 

c. A Oferta de atividades culturais e de lazer influencia 

positivamente a satisfação dos residentes face ao concelho 

onde residem. 

d. A Oferta de produtos e serviços influencia positivamente 

a satisfação dos residentes face ao concelho onde residem. 

e. A Oferta imobiliária e custo de vida influencia 

positivamente a satisfação dos residentes face ao concelho 

onde residem. 

f. A Marca influencia positivamente a satisfação dos 

residentes face ao concelho onde residem. 

g. A Oferta de serviços essenciais influencia positivamente a 

satisfação dos residentes face ao concelho onde residem. 

h. Os Transportes públicos e tráfego influenciam 

positivamente a satisfação dos residentes face ao concelho 

onde residem. 

i. O Turismo influencia positivamente a satisfação dos 

residentes face ao concelho onde residem. 

j. A Segurança influencia positivamente a satisfação dos 

residentes face ao concelho onde residem. 

H2. As dimensões de 

city branding 

influenciam 

positivamente a 

avaliação de 

desempenho feita pelos 

residentes ao atual 

Presidente da Câmara 

Municipal do concelho 

onde residem. 

 

a. O Ambiente influencia positivamente a avaliação de 

desempenho feita pelos residentes face ao atual Presidente 

da Câmara do concelho onde residem. 

b. As Oportunidades de emprego ou negócio influenciam 

positivamente a avaliação de desempenho feita pelos 

residentes face ao atual Presidente da Câmara do concelho 

onde residem. 

c. A Oferta de atividades culturais e de lazer influencia 

positivamente a avaliação de desempenho feita pelos 

residentes face ao atual Presidente da Câmara do concelho 
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onde residem. 

d. A Oferta de produtos e serviços influencia positivamente 

a avaliação de desempenho feita pelos residentes face ao 

atual Presidente da Câmara do concelho onde residem. 

e. A Oferta imobiliária e custo de vida influencia 

positivamente a avaliação de desempenho feita pelos 

residentes face ao atual Presidente da Câmara do concelho 

onde residem. 

f. A Marca influencia positivamente a avaliação de 

desempenho feita pelos residentes face ao atual Presidente 

da Câmara do concelho onde residem. 

g. A Oferta de serviços essenciais influencia positivamente a 

avaliação de desempenho feita pelos residentes face ao atual 

Presidente da Câmara do concelho onde residem. 

h. Os Transportes públicos e tráfego influenciam 

positivamente a avaliação de desempenho feita pelos 

residentes face ao atual Presidente da Câmara do concelho 

onde residem. 

i. O Turismo influencia positivamente a avaliação de 

desempenho feita pelos residentes face ao atual Presidente 

da Câmara do concelho onde residem. 

j. A Segurança influencia positivamente a avaliação de 

desempenho feita pelos residentes face ao atual Presidente 

da Câmara do concelho onde residem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3. As dimensões de 

city branding 

influenciam 

positivamente a 

intenção de voto dos 

residentes no atual 

Presidente da Câmara 

Municipal do concelho 

onde residem nas 

 

a. O Ambiente influencia positivamente a intenção de voto 

dos residentes no atual Presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde residem nas próximas eleições. 

b. As Oportunidades de emprego ou negócio influenciam 

positivamente a intenção de voto dos residentes no atual 

Presidente da Câmara Municipal do concelho onde residem 

nas próximas eleições. 

c. A Oferta de atividades culturais e de lazer influencia 

positivamente a intenção de voto dos residentes no atual 

Presidente da Câmara Municipal do concelho onde residem 

nas próximas eleições. 

d. A Oferta de produtos e serviços influencia positivamente 

a intenção de voto dos residentes no atual Presidente da 

Câmara Municipal do concelho onde residem nas próximas 

eleições. 

e. A Oferta imobiliária e custo de vida influencia 

positivamente a intenção de voto dos residentes no atual 

Presidente da Câmara Municipal do concelho onde residem 

nas próximas eleições. 

f. A Marca influencia positivamente a intenção de voto dos 

residentes no atual Presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde residem nas próximas eleições. 
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próximas eleições. g. A Oferta de serviços essenciais influencia positivamente a 

intenção de voto dos residentes no atual Presidente da 

Câmara Municipal do concelho onde residem nas próximas 

eleições. 

h. Os Transportes públicos e tráfego influenciam 

positivamente a intenção de voto dos residentes no atual 

Presidente da Câmara Municipal do concelho onde residem 

nas próximas eleições. 

i. O Turismo influencia positivamente a intenção de voto dos 

residentes no atual Presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde residem nas próximas eleições. 

j. A Segurança influencia positivamente a intenção de voto 

dos residentes no atual Presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde residem nas próximas eleições. 

H4. A satisfação dos residentes face ao concelho onde residem influencia positivamente a 

sua intenção de voto no atual Presidente da Câmara Municipal nas próximas eleições. 

H5. A avaliação de desempenho feita pelos residentes ao atual Presidente da Câmara 

Municipal do concelho onde residem influencia positivamente a sua intenção de voto no 

mesmo nas próximas eleições. 

Fonte: autoria própria. 

 

3.2. Tipo de pesquisa 

 

A investigação levada a cabo assentou numa metodologia mista, tendo numa primeira 

fase assumido um caráter qualitativo exploratório e numa segunda uma natureza quantitativa. 

 

3.2.1. Estudo exploratório 

 

De modo a maximizar a fiabilidade do estudo levado a cabo, e tendo em conta que 

um dos principais objetivos da investigação passa por compreender o impacto das dimensões 

de city branding na satisfação dos residentes de uma cidade, considerou-se importante, como 

primeiro passo, determinar as dimensões que viriam a constituir-se posteriormente como 

variáveis de análise, tendo-se começado, portanto, por um estudo exploratório do tema. 

Desta forma, optou-se por realizar dois focus group, como instrumentos de recolha de dados, 

com o intuito de averiguar as dimensões de city branding mais relevantes para o estudo e aplicar 

a informação recolhida na fase seguinte de construção do questionário a implementar. Assim, 
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selecionou-se uma amostra de oito participantes para cada grupo, todos elegíveis como 

eleitores, tendo o primeiro idades compreendidas entre 23 e 62 anos, constituído por cinco 

homens e três mulheres, e o segundo entre 22 e 67 anos, composto por quatro homens e 

quatro mulheres. Ambos os focus group tiveram lugar na cidade do Porto, a 11 de junho e a 28 

de julho de 2020, respetivamente.  

As origens do focus group remontam à década de 1940, com a implementação de 

"entrevistas focalizadas" com grupos – focused interviews –, por Paul Lazersfeld e Robert 

Merton, para estudar as respostas de uma audiência a programas de rádio e perceber os 

motivos que levaram as pessoas a identificar determinado aspeto positivo ou negativo 

(DeMarrais e Lapan, 2008; Galego e Gomes, 2005). Inicialmente, as "entrevistas focalizadas" 

serviam para "obter respostas de um grupo de indivíduos selecionados previamente pelos 

investigadores, tendo em vista um tópico de pesquisa, cujo objetivo central seria obter, 

através da introspeção de diferentes sujeitos, informações sobre a vida diária e sobre as 

formas pelas quais cada indivíduo é influenciado por outros em situação de grupo e como 

ele próprio influencia o grupo" (Galego e Gomes, 2005, p. 175). Assim, procurava-se reunir, 

através das respostas e comportamentos dos participantes, perceções, opiniões e sentimentos 

relativamente à temática em estudo, que serviriam posteriormente como unidade de análise. 

Contudo, o focus group apenas se tornou relevante enquanto técnica de recolha de dados a 

partir da década de 1980, no domínio das ciências sociais, mas já nos primórdios foi possível 

identificar vantagens na aplicação do método noutras áreas, nomeadamente no marketing. A 

utilização do focus group no estudo de mercados mostrou-se bastante útil para determinar as 

preferências dos consumidores e para a promoção de produtos e serviços (DeMarrais e 

Lapan, 2008), sendo atualmente uma das principais vertentes em que atua. 

Por conseguinte, podemos definir focus group como uma interação entre um pequeno 

grupo de pessoas, controlada por um moderador, que é convidado a debater determinado 

assunto relevante para o grupo e para o investigador, com vista à averiguação das motivações 

e perceções gerais do grupo relativamente ao tema (Lune e Berg, 2017), com recurso à 

observação e a fim de captar as reações, emoções e experiências dos participantes, que não 

seria possível identificar através de outros métodos (Galego e Gomes, 2005). Por isso, o focus 

group pretende analisar o todo; não é desenhado para recolher dados de diferentes pessoas ao 

mesmo tempo, mas sim para compilar os dados dos participantes enquanto grupo, cuja 

interação funciona como unidade de análise (Lune e Berg, 2017). Além disso, a seleção de 

um grupo restrito de participantes deve-se a uma menor probabilidade de monopolização da 
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discussão por determinado membro, tornando a moderação do debate mais fácil e resultando 

em dados mais precisos, sendo um processo mais complexo com grupos com mais de doze 

indivíduos. Por outro lado, haver menos intervenientes também é sinónimo de maior 

individualidade e liberdade de pensamento, evitando, assim, o consenso perante determinada 

ideia ou crença de um dado elemento, como resultado da pressão exercida pelo grupo (Lune 

e Berg, 2017). É ainda importante ressalvar a importância da heterogeneidade do grupo, 

nomeadamente no que diz respeito a características demográficas. 

Posto isto, os focus group conduzidos1 contemplaram um conjunto de doze questões 

(ver Anexo 1), sendo as primeiras de cariz mais livre e lato e as restantes nove mais restritas 

e fechadas. Os resultados dos focus group (ver Tabela 4) permitiram distinguir um total de dez 

dimensões mais relevantes para a investigação, de entre as dimensões de city branding 

apontadas na literatura, com base nos estudos de Zenker et al. (2013), Merrilees et al. (2013), 

Yang et al. (2019) e Anholt (2006). Assim, foi possível identificar as seguintes dimensões: 

– Ambiente, que engloba fatores como o acesso a espaços verdes, a limpeza da 

cidade ou a poluição;  

– Oportunidades de emprego ou negócio;  

– Oferta de atividades culturais e de lazer, como concertos, espetáculos, festas ou 

romarias;  

– Oferta de produtos e serviços, nomeadamente centros comerciais, postos de 

correio, restaurantes ou cafés;  

– Marca, que concerne à reputação da cidade;  

– Oferta de serviços essenciais, como escolas, hospitais ou supermercados;  

– Oferta imobiliária e custo de vida, particularmente a quantidade e qualidade dos 

imóveis disponíveis, bem como os respetivos valores de renda;  

– Transportes públicos e tráfego;  

– Turismo; 

– Segurança. 

 
1 Para a transcrição dos focus group, ver Anexo 2. 
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Tabela 4. Resultados dos focus group 

Dimensões de city branding Fatores evidenciados pelos participantes Dimensões resultantes 

Imagem urbana da cidade 

Energia e atmosfera da cidade 

Natureza e espaços verdes públicos 

Quantidade de parques e espaços abertos 

Qualidade do ar (baixa poluição) 

Tranquilidade da região 

Limpeza da cidade 

Tempo e clima da região 

Abertura e tolerância da cidade 

Acesso a água potável 

Atividades ao ar livre 

Centralidade e quantidade de pessoas  

Tranquilidade da região 

Ambiente familiar e próximo entre as pessoas 

Movimento, vivacidade e envolvência da cidade 

Contacto com a natureza e espaços verdes 

Limpeza e vigilância das praias 

Caminhos pedonais e trilhos 

Zonas equipadas para prática de desporto 

Quantidade de parques, jardins e arborização 

Limpeza da cidade 

Sustentabilidade (reciclagem, redução do uso de  

plástico, etc.) 

Poluição do ambiente e qualidade do ar 

AMBIENTE 

Boas oportunidades de emprego e promoção 

Redes profissionais de contacto na cidade 

Crescimento económico geral da região 

Nível geral de salários 

Oportunidades de negócio 

Apoio à criação de novos negócios 

Bons salários 

Proximidade do local de residência 

Flexibilidade de horários de trabalho 

Possibilidade de adoção de um regime de trabalho  

remoto 

Bons cargos e posições 

Estabilidade financeira fornecida pelo emprego 

OPORTUNIDADES DE EMPREGO 

OU NEGÓCIO 

Variedade de atividades culturais (teatro,  

espetáculos ao vivo, etc.) 

Vida noturna 

Teatros, salas de Bingo e casinos 

Concertos e espetáculos 

Cinema ao ar livre 

OFERTA DE ATIVIDADES 

CULTURAIS E DE LAZER 
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Mercados 

Centros comunitários 

Pavilhões desportivos e recreativos 

Vida noturna 

Excursões e atividades turísticas 

Festivais de verão 

Eventos e festas em épocas festivas (espetáculos de  

Natal, pistas de gelo, carrosséis, circos, etc.) 

Festas dos Santos Populares  

 

 

 

 

Cafés e restaurantes 

Estabelecimentos comerciais (shoppings, comércio 

local, lojas de conveniência, etc.) 

Disponibilidade de diferentes serviços 

Cafés e esplanadas 

Restaurantes 

Comércio de rua 

Diferentes tipos de serviços (postos de correio, 

serviços administrativos, seguradoras, etc.) 

OFERTA DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS 

 

 

Disponibilidade de apartamentos e casas 

Mercado imobiliário e custos de arrendamento 

Nível geral de custo de vida na cidade 

Custos de serviços de energia, água, etc. 

Taxas e impostos regionais 

Custos de arrendamento 

Oferta e qualidade dos imóveis 

Custo de vida na região 

OFERTA IMOBILIÁRIA E CUSTO DE 

VIDA 

 

  

Quantidade de figuras públicas a viver na cidade 

Reputação da cidade 

Qualidade do estilo de vida na cidade 

Identidade da cidade 

Gestão e marketing da cidade 

Diversidade cultural da cidade 

Reputação da cidade 

Sustentabilidade e estilo de vida da cidade 

MARCA 

 

 

 

Serviços médicos e hospitalares 

Escolas e serviços de cuidados para crianças 

Universidades e oferta formativa 

Escolas e universidades 

Super e hipermercados 

Hospitais 

OFERTA DE SERVIÇOS ESSENCIAIS 
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Qualidade e manutenção das ruas, autoestradas e  

estradas nacionais 

Congestionamento do tráfego 

Ligação entre os transportes públicos da cidade 

Gestão de estacionamento na cidade 

Diversidade de meios de transporte público 

Quantidade de utilizadores de transportes públicos 

Qualidade e manutenção das autoestradas e estradas  

nacionais 

TRANSPORTES PÚBLICOS E 

TRÁFEGO 

 

 

Desenvolvimento económico 

Desenvolvimento da identidade de uma cidade 

Reconhecimento e identidade individual 

“Word of mouth” 

Novos postos de trabalho 

Riqueza para o país 

Investimento na cultura da cidade 

Notoriedade e reconhecimento pelo mundo 

TURISMO 

 

 

Taxa de criminalidade da região 

Sentimento de segurança nas casas e na cidade 

Apoio e proteção por parte dos serviços policiais da  

região 

Taxa de criminalidade da região 

Sentimento de segurança nas casas e na cidade 

Poder de compra dos bairros e áreas da cidade 

SEGURANÇA 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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3.2.2. Estudo quantitativo 

 

Com base nos resultados da pesquisa exploratória, procedeu-se então à construção 

de um inquérito por questionário, de forma a dar resposta às questões-problema e corroborar 

as hipóteses formuladas. O objetivo do inquérito por questionário passa por recolher 

informação de um conjunto de inquiridos relativamente às suas opiniões, atitudes, 

comportamentos e valores sobre um determinado tema, através da resposta a uma série de 

perguntas que pretendem explicar um dado fenómeno social ou problema (Quivy e 

Campenhoudt, 2005). A vantagem da aplicação de um inquérito por questionário reside na 

“possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados” (Quivy e Campenhoudt, 2005, p. 

188) que, posteriormente, são tratados e avaliados estatisticamente, de forma a compreender 

e analisar as relações entre eles; distingue-se da mera sondagem de opinião por ser mais 

elaborado e “visar a verificação de hipóteses teóricas e análise das correlações que essas 

hipóteses sugerem” (Quivy e Campenhoudt, 2005, p. 189). O questionário deve estar 

acompanhado de uma pequena explicação do propósito da investigação, bem como de 

eventuais instruções de resposta e condições que assegurem a amostra pretendida. 

Posto isto, optou-se por construir o questionário num formato online com recurso à 

plataforma Google Forms (ver Anexo 2), com perguntas de resposta fechada, obrigatórias e 

com opções de resposta, sendo apenas abertas as questões relativas aos concelhos de 

residência, emprego e voto dos inquiridos. A primeira parte do questionário passou então 

pela apresentação do âmbito da investigação e dos objetivos a atingir; a indicação do tempo 

de resposta, preservação do anonimato dos inquiridos e critérios de seleção da amostra, em 

que apenas se requereu a maioridade dos indivíduos e residência em Portugal; e ainda uma 

pequena recomendação à navegação pelo questionário. A primeira secção de perguntas visou, 

portanto, averiguar o comportamento de voto dos inquiridos nas últimas eleições 

autárquicas, seguida de um conjunto de três perguntas diretamente relacionadas com as 

variáveis do modelo de análise. Colocou-se uma primeira pergunta relativamente às 

dimensões de city branding previamente selecionadas, pedindo-se aos inquiridos que 

avaliassem, numa escala de 1 a 7, em que 1 corresponde a “Nada importante” e 7 a “Muito 

importante”, o grau de importância atribuído a cada dimensão de uma cidade na sua vida. 

Seguidamente, questionou-se o grau de satisfação perante os mesmos aspetos da cidade de 

residência segundo a mesma escala, em que 1 corresponde a “Nada satisfeito” e 7 a “Muito 

satisfeito”. Por fim, seguindo a mesma lógica, pediu-se aos inquiridos que avaliassem, entre 
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1, que corresponde a “Muito fraco”, e 7, que corresponde a “Muito bom”, o desempenho 

do atual Presidente da Câmara Municipal do concelho de residência relativamente às mesmas 

dimensões de city branding. Seguidamente, apresentaram-se duas questões relativamente à 

intenção de voto dos inquiridos nas próximas eleições autárquicas, em que se questionou a 

probabilidade de voto no atual Presidente da Câmara Municipal do concelho de residência, 

mesmo nos casos em que o concelho de voto é diferente2, numa escala de 1 a 7, em que 1 

corresponde a “Nada provável” e 7 a “Muito provável”. Para finalizar, o último conjunto de 

perguntas incidiu sobre características demográficas, nomeadamente a idade, género, nível 

de escolaridade e situação profissional no momento, terminando com três questões em que 

se pede aos inquiridos para indicarem o concelho onde residem, onde trabalham e onde 

votaram nas últimas eleições. 

Após a construção do questionário e antes do lançamento via online, optou-se por 

realizar um teste-piloto com quatro indivíduos que se inserem nos critérios requeridos para 

a amostra, de forma a corrigir eventuais erros e garantir a fiabilidade e total compreensão das 

perguntas por parte dos inquiridos. O teste-piloto permitiu melhorar a apresentação e 

extensão das escalas de resposta nas perguntas que assim o requerem, tornando-as menos 

complexas e indicando apenas a que se referem os extremos, permitindo a existência de uma 

opção de neutralidade face a determinado aspeto em cada pergunta; estruturar as questões 

de uma forma mais lógica e coesa, organizando-as em secções de acordo com o âmbito em 

que se inserem; e, por fim, corrigir pequenos erros ortográficos e gramaticais na formulação 

das perguntas. Posto isto, após as correções necessárias, disponibilizou-se o questionário 

entre os dias 8 e 15 de agosto de 2020 através da partilha nas redes sociais e pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Considerou-se relevante reforçar a ideia de que o concelho de voto do residente não é um fator importante 
para a investigação, mas antes o concelho de residência, uma vez que, nesta pergunta em particular e no estudo 
em geral, se pretende aferir a intenção de voto do residente no atual presidente da Câmara Municipal do concelho 
onde reside e estudá-lo enquanto possível eleitor – ou seja, no caso de o residente possuir, por exemplo, morada 
fiscal numa cidade diferente daquela em que reside, ainda que vote num concelho diferente, este deve avaliar a 
probabilidade de voto no governante local do concelho onde reside numa situação hipotética, mesmo que não 
possa, a nível legal, votar nele nas eleições autárquicas. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1. Introdução 

 

No presente capítulo é apresentada a análise dos resultados obtidos, começando-se 

pela análise descritiva dos dados, em que é feita uma caracterização da amostra em estudo e 

a análise de algumas variáveis com recurso a testes estatísticos. Para a validação do modelo 

de análise e verificação das hipóteses de investigação optou-se pela técnica de Análise de 

Equações Estruturais (AEE), com recurso ao software IBM SPSS Amos, processo faseado 

explicado ao longo do capítulo. O questionário aplicado permitiu recolher um total de 527 

respostas, não tendo sido necessário excluir respondentes; considerou-se, portanto, válida a 

totalidade dos resultados obtidos por conveniência para a amostra. Após o fecho do 

questionário, extraíram-se os dados disponibilizados pela plataforma Google Forms para se 

proceder então ao tratamento e análise da informação. Por fim, no último tópico são 

discutidos os resultados obtidos e retiradas as principais ilações com base nos dados. 

 

 4.2. Análise de resultados 

 

No que diz respeito à análise da informação obtida, optou-se por utilizar o método 

de Análise de Modelos de Equações Estruturais (Structural Equation Modelling), ou Análise de 

Equações Estruturais (AEE), uma técnica de modelação estatística geral utilizada para testar 

a validade de modelos teóricos que definem relações complexas de causalidade e dependência 

entre um conjunto de variáveis (Marôco, 2014). Contrariamente aos métodos da Estatística 

clássica, em que o investigador formula e testa hipóteses que pretende provar que são falsas 

para, numa fase seguinte, construir um quadro teórico válido, a análise de modelos de 

equações estruturais parte de um modelo teórico definido a priori, dito válido, e procura 

demonstrar, através dos dados, que o modelo explica devidamente as relações observadas 

entre as variáveis (Marôco, 2014). De acordo com Marôco (2014), para garantir a fiabilidade 

da análise dos dados por meio de modelos de equações estruturais, é preciso ter em conta a 

dimensão da amostra, sendo necessário ter, pelo menos, entre 10 e 15 resultados por cada 

variável observada e, ainda, alguns autores recomendam uma amostra constituída por 100-

500 observações. Assim, é possível aferir que a amostra de 527 observações se adequa à 

dimensão do modelo de análise do presente estudo, permitindo chegar a resultados mais 
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fidedignos. Considera-se também importante referir que se procedeu à codificação das 

variáveis em estudo, de forma a facilitar a AEE (ver Anexo 4). 

Além disso, para testar se existem disparidades entre os diferentes grupos que 

compõem a amostra no que diz respeito às variáveis do modelo de análise, optou-se ainda 

por utilizar dois métodos de estatística não paramétrica: o Teste U de Mann-Whitney e o 

Teste H de Kruskal-Wallis. Posto isto, nos tópicos seguintes apresentaremos as etapas dos 

métodos utilizados e os respetivos resultados. 

 

  4.2.1. Caracterização da amostra 

 

Relativamente às características demográficas dos inquiridos (ver Tabela 5), constata-

se que a maior parte dos indivíduos se situa na faixa etária dos 36-45 anos, com uma 

frequência relativa de 30,2%, seguido da faixa etária 26-35 anos com 28,6%. No que concerne 

ao género, cerca de 66,2% dos inquiridos identificam-se com o sexo feminino e 33,4% com 

o masculino, existindo dois indivíduos que optaram por não indicar o seu género. Ao nível 

da escolaridade dos inquiridos, a amostra é composta por 74,8% de indivíduos com 

habilitações ao nível do Ensino Superior; 23,3% completaram o Ensino Secundário; e menos 

de 1% têm apenas a escolaridade básica. Um total de seis inquiridos optou por não indicar o 

seu nível de escolaridade. Relativamente à situação profissional dos respondentes, a maioria 

dos indivíduos trabalha por conta de outrem (57,1%) e 28,3% trabalha por conta própria, o 

que perfaz um total de 85,1% da amostra numa situação profissional ativa. 

 

Tabela 5. Dados demográficos da amostra 

Característica demográfica 
Frequência 

absoluta (N) 

Frequência 

relativa (%) 

Idade 

≤ 25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

≥ 66 

 

42 

151 

159 

121 

52 

2 

 

7,9 

28,6 

30,2 

23,0 

9,9 

0,4 

Género 

Masculino 

Feminino 

 

176 

349 

 

33,4 

66,2 
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Prefiro não responder 2 0,4 

Habilitações literárias 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

Prefiro não responder 

 

5 

123 

394 

5 

 

0,9 

23,3 

74,8 

0,9 

Situação profissional 

Estudante 

Desempregado 

Empregado por conta de outrem 

Trabalhador por conta própria 

Reformado 

 

32 

34 

302 

149 

11 

 

6,1 

6,5 

57,1 

28,3 

2,1 

Fonte: autoria própria. 

Considera-se também relevante dividir e analisar a amostra de acordo com o género 

dos inquiridos (ver Tabela 6) para, posteriormente, como é apresentado no ponto seguinte, 

relacionar com as variáveis do modelo de análise e perceber se existem diferenças 

significativas entre os grupos. Deste modo, verifica-se que a maior parte dos homens se situa 

na faixa etária dos 26 aos 35 anos (N = 60), seguidos da faixa 36-45 anos (N = 45), ao passo 

que nas mulheres a situação inverte-se, uma vez que predominam na faixa etária dos 36 aos 

45 anos (N = 114) e a seguinte mais frequente é a 26-35 anos (N = 90). Ambos os sexos 

constatam uma frequência de apenas um indivíduo com idade igual ou superior a 66 anos. 

Relativamente às habilitações literárias, como constatado anteriormente, o Ensino Superior 

é o nível de escolaridade predominante, sendo que nos homens se verifica uma frequência 

de 130 e nas mulheres 263. Quanto à situação profissional dos inquiridos, “Empregado por 

conta de outrem” predomina em ambos os sexos, com M = 97 e F = 202, seguido de 

“Trabalhador por conta própria”, com M = 61 e F = 88. Tanto nos homens como nas 

mulheres se constata que a situação profissional menos frequente é “Reformado”, seguido 

de “Estudante”. 
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Tabela 6. Dados demográficos da amostra em função do género dos inquiridos 

Característica demográfica Sexo masculino (M) Sexo feminino (F) 

Idade 

≤ 25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

≥ 66 

N = 525 

 

14 

60 

45 

39 

17 

1 

176 

 

28 

90 

114 

81 

35 

1 

349 

Habilitações literárias 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

N = 521 

 

3 

42 

130 

175 

 

2 

81 

263 

346 

Situação profissional 

Estudante 

Desempregado 

Empregado por conta de outrem 

Trabalhador por conta própria 

Reformado 

N = 527 

 

8 

7 

97 

61 

3 

176 

 

24 

27 

202 

88 

8 

349 

Fonte: autoria própria. 

 

Relativamente às estatísticas do concelho de residência dos inquiridos (ver Gráfico 

1), verifica-se um total de quase 60% residente na Região Norte do país, cerca de 38% reside 

na Região Centro, Área Metropolitana de Lisboa (AML) ou Região do Alentejo, 1,9% reside 

no Sul de Portugal e cerca de 1% nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Quanto 

às respostas a “Concelho onde trabalha” (ver Gráfico 2), apenas 496 dos 527 inquiridos 

responderam com o nome de um concelho, sendo que os restantes deixaram em branco ou 

responderam “Desempregado”. Assim, a Região Norte continua a prevalecer sobre as 

restantes, com cerca de 58,7% empregados na zona, seguida da região mais central do país, 

com 38,7%, o que representa uma ligeira diminuição nas estatísticas da Região Norte e um 

aumento na Região Centro, AML e Alentejo comparativamente ao concelho de residência. 

Por fim, no que diz respeito ao concelho de voto dos inquiridos nas últimas eleições 

autárquicas (ver Gráfico 3), das 527 respostas apenas 511 se consideram válidas, uma vez 



 

40 

 

que as restantes 16 pessoas deixaram o campo em branco, pressupondo-se que indica que 

não votaram nas últimas eleições. Assim, cerca de 57,5% dos inquiridos votou num concelho 

da Região Norte de Portugal, quase 40% votou na Região Centro, na AML ou na Região do 

Alentejo e os restantes 2,6% votaram na Região do Algarve ou das Ilhas. 

 

Gráfico 1. Concelho de residência dos inquiridos 

 

Fonte: autoria própria. 

Gráfico 2. Concelho de emprego dos inquiridos 

 

Fonte: autoria própria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,6%

38,0%

1,9% 0,6%

Região Norte

Região Centro, AML e
Alentejo

Região do Algarve

Região das Ilhas

58,7%

38,7%

2,0% 0,6%

Região Norte

Região Centro, AML e
Alentejo

Região do Algarve

Região das Ilhas
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Gráfico 3. Concelho de voto dos inquiridos nas últimas eleições autárquicas 

 

Fonte: autoria própria.  

 

Quando questionados sobre o comportamento de voto adotado nas últimas eleições 

autárquicas (ver Gráfico 4), cerca de 37,8% dos inquiridos afirmou ter votado no atual 

presidente da Câmara Municipal do concelho de residência, 28,1% noutro candidato ao cargo 

e 22% optou por não votar. Relativamente ao comportamento de voto que adotariam se as 

eleições acontecessem agora, cerca de 85,6% dos inquiridos afirmou que votaria, 10,6% não 

sabe se votaria e 3,8% não votaria. Curiosamente, no que diz respeito à relação entre a 

preferência partidária dos inquiridos e a do atual governante do concelho onde residem (ver 

Gráfico 5), cerca de 33,8% dos inquiridos constatou uma divergência política para com o 

autarca, sendo que cerca de 36,4% afirmaram não possuir preferência política. Apenas 26% 

dos inquiridos afirmou defender uma ideologia política alinhada com a do atual presidente 

da Câmara Municipal do concelho onde reside. É ainda importante referir que cerca de 5% 

dos respondentes optou por não indicar o comportamento de voto que adotou nas últimas 

eleições e cerca de 4% não revelou se existe ou não alinhamento de preferência política para 

com o atual presidente da Câmara Municipal do concelho de residência. 
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Gráfico 4. Comportamento de voto dos inquiridos nas últimas eleições autárquicas 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Gráfico 5. Alinhamento da preferência partidária dos inquiridos com a do atual 

presidente da Câmara Municipal 

 

Fonte: autoria própria. 

  

  4.2.2. Análise descritiva 

 

 A fim de testar se existem disparidades entre os diferentes grupos da amostra, 

relativamente à importância atribuída às dimensões de city branding, à satisfação dos residentes 

perante cada dimensão e ao desempenho do presidente da Câmara Municipal, optou-se por 

utilizar o Teste U de Mann-Whitney e o Teste H de Kruskal-Wallis para testar os vários 

grupos de inquiridos. Ambos os testes correspondem a métodos de estatística não-

paramétrica (Corder e Foreman, 2009), sendo que o primeiro é utilizado para comparar dois 

grupos independentes da amostra, utilizado, neste caso, na análise do género dos inquiridos, 

22%

37,8%

28,1%

7,4%
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e o segundo compara três ou mais grupos independentes, pelo que se utilizou para comparar 

os grupos correspondentes às faixas etárias, às habilitações literárias e à situação profissional. 

 O teste de Mann-Whitney aos dois grupos de género (ver Anexo 5.1) não revelou 

diferenças estatisticamente significativas, uma vez que, tanto na satisfação como no 

desempenho, os valores de p de cada dimensão foram superiores a 0.005. Já no caso das 

faixas etárias, quando realizado o teste de Kruskal-Wallis aos cinco grupos etários para ambas 

as variáveis (Anexo 5.2), foi possível observar uma discrepância na dimensão “Segurança”, 

no caso da satisfação, com p = 0.003, e na dimensão “Oferta imobiliária e custo de vida” no 

caso do desempenho, com o mesmo valor. No caso das habilitações literárias (ver Anexo 

5.3), não se constatou a existência de diferenças significativas entre os níveis de escolaridade, 

visto que todas as dimensões, em ambas as variáveis, apresentaram um valor de p superior a 

0.005. Por fim, também na comparação dos grupos da variável situação profissional (ver 

Anexo 5.4) não se verificam discrepâncias estatisticamente significativas. 

Posto isto, procedeu-se à análise estatística descritiva de algumas variáveis, 

nomeadamente através de critérios de exclusão. Numa primeira instância, considerou-se 

relevante perceber e apurar as estatísticas da média da importância atribuída a cada dimensão 

de city branding pelos inquiridos (ver Gráfico 9), que revelou a existência de uma pontuação 

mais elevada nas dimensões “Segurança” e “Oferta de serviços essenciais”, com uma média 

de importância de 6,5 em ambas, sendo que a dimensão mais baixa foi “Turismo” (Tur = 

4,5), seguido da “Marca” (M = 5,0). Estes resultados não serão surpreendentes, pois 

confirmam que os fatores básicos que têm uma influência direta no dia-a-dia e na qualidade 

de vida da generalidade das pessoas, independentemente da cidade onde residem, são aqueles 

que as pessoas consideraram mais importantes nas respostas à pergunta “Para a sua vida, 

qual a importância das seguintes características do concelho onde reside?”. Além disso, as 

respostas também estão relacionadas com a importância que cada um destes conceitos 

poderá ter em termos abstratos na vida de um ser humano, ou seja, no caso da dimensão 

“Segurança”, sendo esta uma necessidade óbvia na vida de qualquer pessoa (Merrilees et al., 

2009), podemos associar o termo ao sentimento de segurança coletiva (violência no geral, 

assaltos, roubos) ou a um sentimento de segurança individual associado ao bem-estar e à 

confiança face a outros aspetos, como o acesso à saúde e a recursos fundamentais. Por outro 

lado, também seria de esperar que o turismo e a reputação da cidade fossem as dimensões 

pior posicionadas numa escala de importância, pelo facto de não terem um impacto tão 

significativo na vida da maior parte das pessoas e representarem fenómenos mais coletivos, 
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no sentido em que têm mais importância para a cidade e para os residentes enquanto grupo 

e não na esfera individual. 

 

Gráfico 6. Média da importância atribuída a cada dimensão de city branding 

 

Fonte: autoria própria.   

  

De seguida, optou-se por analisar a média das escalas atribuídas à satisfação perante 

cada dimensão e ao desempenho do presidente da Câmara Municipal face os mesmos 

aspetos, de acordo com determinados critérios. Primeiramente, selecionaram-se os 

inquiridos que, simultaneamente, responderam “Não votei” à pergunta “Como votou nas 

últimas eleições autárquicas para a presidência do concelho onde reside?” e que afirmaram 

que votariam agora se as eleições acontecessem em breve, sendo que, dos 116 respondentes 

que não votaram nas últimas eleições (22%), 62 responderam “Sim”, o que se traduz numa 

predisposição para alterar o comportamento de voto. Este dado é particularmente 

significativo quando relacionado com o nível de satisfação desses 62 inquiridos e a respetiva 

avaliação de desempenho ao presidente de Câmara Municipal do concelho de residência (ver 

Gráfico 7). Podemos observar alguma simetria nos resultados, uma vez que Produtos e 

serviços, Oferta imobiliária e Segurança têm avaliações consideravelmente altas nas duas 

variáveis, e os Serviços essenciais e o Emprego apresentam, paralelamente, avaliações baixas 

muito próximas em ambas. 
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Gráfico 7. Nível de satisfação e avaliação de desempenho dos inquiridos que não 

votaram nas últimas eleições autárquicas, mas votariam agora se as eleições 

acontecessem em breve 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Posto isto, conclui-se que os residentes que mostraram poder alterar o seu 

comportamento de voto (votar ou não votar) apresentam índices de satisfação e de avaliação 

de desempenho equivalentes nas várias dimensões. Assim, é possível aferir que, da amostra, 

os residentes menos satisfeitos com o Emprego e os Serviços essenciais da sua cidade, e que 

não reconhecem um bom desempenho do atual presidente da Câmara Municipal podem, 

ainda assim, assumir um comportamento diferente e não deixar de votar em eleições 

seguintes.   

Além dos inquiridos que não votaram nas últimas eleições, extraíram-se também os 

que votaram especificamente noutro candidato que não o vencedor e atual presidente da 

Câmara Municipal. Dessa amostra, foi particularmente pertinente analisar a satisfação e o 

desempenho naqueles que apresentavam uma intenção favorável de reeleição do presidente 

eleito, ou seja, que alterariam favoravelmente o seu voto para o presidente atual. Dos 527 

inquiridos, 148 votaram noutro candidato e, desse total, 29 residentes mostraram uma 

intenção favorável para a reeleição, traduzindo-se em cerca de 20%. Nesse segmento, uma 

vez mais as variáveis satisfação e desempenho revelaram alguma simetria (ver Gráfico 8), o 

que não deixa de ser um aspeto digno de algum relevo em termos de interpretação. A 
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avaliação baixa nas duas variáveis, como, por exemplo, na dimensão “Oferta de serviços 

essenciais”, diz-nos que, tendencialmente, os residentes que não apresentam um bom índice 

de satisfação e de avaliação de desempenho poderão, ainda assim, alterar a sua intenção de 

voto face ao atual presidente da Câmara, no qual não votaram. 

 

Gráfico 8. Nível de satisfação e avaliação de desempenho dos inquiridos que 

votaram noutro candidato que não o atual presidente da Câmara nas últimas 

eleições autárquicas, mas votariam agora se as eleições acontecessem em breve 

 

Fonte: autoria própria. 

  

Para fazer um contraponto à análise dos residentes que votaram noutro candidato e 

que agora demonstraram uma atitude positiva para uma eventual reeleição, foi também 

estudada a avaliação às variáveis satisfação e desempenho, neste caso para os residentes que 

efetivamente votaram no atual presidente da Câmara Municipal do concelho onde residem 

(199 de 527 inquiridos), mas que não demonstraram intenção de reelegê-lo (21 de 199, que 

se traduz em 11%). Constata-se que as avaliações das diferentes dimensões são 

consideravelmente mais baixas, facto previsível face ao pressuposto da alteração de voto no 

sentido negativo (ver Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Nível de satisfação e avaliação de desempenho dos inquiridos que 

votaram no atual presidente da Câmara nas últimas eleições autárquicas, mas não 

voltariam a votar se as eleições acontecessem em breve 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Ainda assim, no âmbito da avaliação do desempenho, as dimensões “Ambiente” e 

“Oportunidades de emprego e negócio” foram aquelas que se destacaram pela negativa. Por 

outras palavras, os residentes que votaram no atual presidente, mas que mostraram uma 

intenção diferente se as eleições acontecessem em breve, avaliaram de forma mais negativa 

o seu desempenho nas questões relacionadas com o ambiente e as empresas. 

 

4.2.3. Análise Fatorial Confirmatória 

 

A Análise Fatorial é uma “técnica de modelação linear geral, cujo objetivo é 

identificar um conjunto reduzido de variáveis latentes 3  (fatores ou constructos) que 

expliquem a estrutura correlacional observada entre um conjunto de variáveis manifestas 

 
3 No domínio da AEE, é possível distinguir dois tipos de variáveis: variáveis manifestas e variáveis latentes. As 
variáveis manifestas, ou variáveis observadas, são variáveis passíveis de serem observadas diretamente como, 
por exemplo, “Peso”, “Altura”, “Número de elementos do agregado familiar”, etc. Por outro lado, as variáveis 
latentes, também designadas de fatores ou constructos, não são mensuráveis e não é possível observá-las 
diretamente, pelo que apenas conseguimos compreender o efeito das mesmas pela sua manifestação nas 
variáveis observadas (Marôco, 2014); é possível mencionar exemplos como “Depressão”, “Burnout”, etc. 
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(itens)” (Marôco, 2014, p. 179). Deste modo, a relação entre um conjunto de variáveis 

manifestas é explicada pela existência de um, ou mais, fator(es) latente(s) comum(ns) a essas 

variáveis manifestas, cujo comportamento correlacional é causado pelo fator latente 

(Marôco, 2014). Assim, a Análise Fatorial pode classificar-se em dois tipos: Análise Fatorial 

Exploratória (AFE) e Análise Fatorial Confirmatória (AFC)4, tendo esta última sido a técnica 

selecionada numa primeira fase da AEE para avaliar a qualidade do ajustamento do modelo 

às correlações entre as variáveis manifestas.  

Primeiramente, procedeu-se à avaliação da qualidade do ajustamento do modelo de 

medida, através do teste do Qui-quadrado (X2) e da análise dos índices de ajustamento X2 / 

g.l., Comparative Fit Index (CFI), Parsimony Comparative Fit Index (PCFI) e Root Mean Square Error 

of Approximation (RMSEA). O teste do Qui-quadrado (X2) de Ajustamento é um teste que 

compara e avalia a relação entre a matriz de covariância populacional e a matriz de 

covariância observada no modelo, sendo que valores mais próximos de 0 indicam maiores 

valores de significância, ou seja, há uma relação entre os valores esperados e os valores 

estimados; neste caso, obteve-se X2 (368) = 3365.15, o que é considerado elevado. Posto 

isto, relativamente ao índice de ajustamento absoluto X2 / g.l., que compara o ajustamento 

do modelo em estudo (X2) com graus de liberdade (g.l.), obtemos um valor de 9.14, o que 

corresponde a um mau ajustamento dos dados segundo os valores de referência (ver Tabela 

7). Além disso, analisando o índice relativo CFI, que compara o ajustamento do modelo com 

graus de liberdade com o ajustamento do modelo basal, i.e., o modelo com o pior 

ajustamento possível, com graus de liberdade, concluímos também que o ajustamento dos 

dados não é adequado, uma vez que se obteve o valor 0.76 (ver Tabela 7). De seguida, 

analisou-se o índice parcimonioso PCFI com base no índice CFI, que pretende garantir ainda 

mais a fiabilidade do teste através da adição de mais parâmetros, aproximando o modelo em 

estudo ao modelo saturado, i.e., o modelo com o melhor ajustamento possível, em que todas 

as variáveis observadas se correlacionam. Posto isto, o valor obtido foi 0.60, o que indica um 

bom ajustamento do modelo segundo os valores de referência do índice (ver Tabela 7). Por 

fim, o RMSEA é um índice de discrepância populacional que compara “o ajustamento do 

modelo obtido com os momentos amostrais (médias e variância amostrais) relativamente ao 

 
4  A Análise Fatorial Confirmatória é, tal como o nome indica, um método confirmatório, utilizado para 
perceber se o comportamento de determinadas variáveis manifestas é refletido por determinados fatores 
latentes, ou seja, serve, essencialmente, para confirmar a estrutura fatorial do quadro teórico, contrariamente à 
AFE, que proporciona ao investigador os fatores latentes necessários para representar os dados, não sendo 
necessária a existência de um processo de confirmação (Marôco, 2014). 
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ajustamento do modelo que se obteria com os momentos populacionais (médias e variância 

populacionais)” (Marôco, 2014, p. 50). De acordo com os resultados obtidos, o valor do 

RMSEA foi de 0.12, o que representa um ajustamento inaceitável do modelo (ver Tabela 7).  

Por conseguinte, através dos resultados dos índices analisados, é possível concluir 

que existe um mau ajustamento do modelo de medida pelo que, face aos valores obtidos, se 

procedeu à reespecificação do modelo para melhorar o ajustamento dos dados, com recurso 

à avaliação de alguns pressupostos da AEE como a deteção da presença de outliers, a análise 

da normalidade da distribuição e o diagnóstico da multicolinearidade das variáveis. 

 

Tabela 7. Valores de referência dos índices de ajustamento analisados 

Índice de ajustamento Valores de referência 

X2 e p-value Quanto menor, melhor; p > 0.05 

X2 / g.l. 

> 5 – ajustamento mau 

] 3; 5 ] – ajustamento sofrível 

] 1; 3 ] – ajustamento bom 

~ 1 – ajustamento muito bom 

CFI 

< 0.8 – ajustamento mau 

[ 0.8; 0.9 [ – ajustamento sofrível 

[ 0.9; 0.95 [ – ajustamento bom 

≥ 0.95 – ajustamento muito bom 

PCFI 

< 0.6 – ajustamento mau 

[ 0.6; 0.8 [ – ajustamento bom 

≥ 0.8 – ajustamento muito bom 

RMSEA 

> 0,10 – ajustamento inaceitável 

] 0.05; 0.10 ] – ajustamento aceitável 

≤ 0.05 – ajustamento muito bom 

Fonte: adaptado de Marôco (2014). 

Posto isto, prosseguiu-se com o diagnóstico da presença de outliers, i.e., observações 

que caem fora da tendência da maioria das observações, visto que, se existirem, podem 

influenciar as correlações entre as variáveis e a validação do modelo conceptual requer a 

demonstração da sua ausência. Recorreu-se, portanto, ao método Distância de Mahalanobis ao 

Quadrado (DM2), que mede a distância de uma observação à média de todas as observações, 

tendo sido detetada a presença de outliers. Contudo, verificou-se, com a eliminação gradual 
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desses outliers, que os resultados não se alteravam de forma significativa, pelo que se optou 

por manter a amostra de 527 inquiridos. Relativamente à análise da normalidade da 

distribuição, analisaram-se os coeficientes de assimetria (sk) e curtose (ku) sob as formas uni 

e multivariada, calculadas a partir das médias e dos desvios-padrão das variáveis, bem como 

da dimensão da amostra, esperando obter valores de | sk | < 3 e | ku | < 10. De acordo com 

Kline (2011 cit. por Marôco, 2014), valores de assimetria superiores a 3 e de curtose 

superiores a 10 correspondem a uma distribuição que apresenta desvios à normalidade dos 

itens, constituindo uma “violação séria” do pressuposto da normalidade, sendo que, para 

Marôco (2014), uma distribuição normal corresponde a sk = ku = 0. Tendo em conta que os 

valores obtidos de assimetria e curtose se situam nos parâmetros de referência, concluiu-se 

que a análise à normalidade revela uma distribuição sem desvios para todas as variáveis.  

Por fim, a multicolinearidade diz respeito a uma relação linear entre variáveis 

independentes que, no domínio do modelo estrutural, não deve existir, pelo que o seu 

diagnóstico é fundamental nesta fase. Deste modo, é possível avaliar a multicolinearidade 

das variáveis através da análise das estatísticas do Variance Inflation Factor (VIF), ou seja, a 

capacidade de cada variável ser explicada por outras variáveis, do Condition Index, que indica 

o grau de multicolinearidade numa matriz de regressão, ou da proporção de variância. Optou-

se por analisar o VIF de cada variável para o diagnóstico da multicolinearidade, cuja raiz 

quadrada indica “o quão superior é o erro-padrão do coeficiente de regressão dessa variável 

no modelo, relativamente ao valor que esse erro-padrão teria se as variáveis não fossem 

multicolineares” (Marôco, 2014, p. 66), podendo ser calculado em função do coeficiente de 

determinação (R2) do modelo de regressão (VIF = 
1

1 – R2 ). Segundo Marôco (2014, p. 66), 

“valores de VIF superiores a 5 indicam possíveis problemas com a presença da 

multicolinearidade”; um VIF acima de 10 significa que a multicolinearidade das variáveis 

pode influenciar as estimativas e comprometer os resultados, pelo que se espera ausência de 

multicolinearidade com valores de VIF inferiores a 10. Os valores obtidos para o VIF de 

cada variável situaram-se abaixo de 10, pelo que se constata a não existência de 

multicolinearidade de variáveis. 

 Para testar a fiabilidade e validade do modelo de medida, começou-se por medir a 

fiabilidade dos constructos, que diz respeito à consistência e reprodutibilidade com que 

determinada característica é medida na amostra. Para este propósito, optou-se por utilizar a 

fiabilidade compósita (FC), que “estima a consistência interna dos itens reflexivos do fator 



 

51 

 

ou constructo, indicando o grau (0-1) em que estes itens são manifestações, consistentes, do 

fator latente” (Marôco, 2014, p. 183). De um modo geral, considera-se que uma FC de um 

fator x igual ou superior a 0.7 (FCx ≥ 0.7) indica uma fiabilidade de constructos adequada, 

o que se verificou pelos cálculos da FC dos fatores do modelo, que variaram entre 0.93 e 

0.95 (ver Tabela 8). Por outro lado, a validade dos constructos, propriedade do instrumento 

de medida que afere se este mede exatamente aquilo que se propõe medir, determina-se por 

três subcomponentes no domínio da AEE: validade fatorial, validade convergente e validade 

discriminante 5  (Marôco, 2014). A validade fatorial é normalmente avaliada pelos pesos 

fatoriais estandardizados (factor loadings) de um dado fator (x) sobre o item (y) correspondente 

(λxy), sendo que o fator apresenta validade fatorial se os pesos fatoriais de todos os itens 

forem iguais ou superiores a 0.5 (λxy ≥ 0.5) (Marôco, 2014), o que se verifica (ver Tabela 8), 

ou seja, cada item contribui significativamente para o respetivo constructo. Relativamente à 

validade convergente, esta pode ser analisada através da média das variâncias dos itens que o 

fator explica, i.e., a variância extraída média (VEM). Desta forma, se a VEM de um dado 

fator x com y itens for igual ou superior a 0.5 (VEMxy ≥ 0.5) a validade convergente é 

considerada adequada (Marôco, 2014), o que também se verifica (ver Tabela 8), assegurando 

a validade convergente de todos os fatores. Por fim, a validade divergente ocorre se as VEM 

dos fatores forem iguais ou superiores ao quadrado da correlação entre esses fatores 

(Marôco, 2014), o que também se verifica, uma vez que os cálculos demonstraram valores 

de correlação entre fatores inferiores às VEM. 

 

Tabela 8. Valores obtidos para a análise da validade de constructo 

Item Peso fatorial VEM FC 

Satisfação  0.66 0.95 

Sat_A 0.82   

Sat_E 0.83   

Sat_CL 0.97   

Sat_PS 0.95   

Sat_M 0.76   

 
5 A validade fatorial verifica-se quando o fator latente que se pretende medir reflete os itens de um constructo, 
i.e., os itens de um determinado constructo são adequados. A validade convergente, por outro lado, ocorre 
quando existem correlações fortes e positivas entre os itens que constituem um constructo. Por fim, a validade 
discriminante ocorre quando há ausência de correlações significativas entre constructos que medem variáveis 
latentes diferentes, ou seja, “avalia se os itens que refletem um fator não estão correlacionados com outros 
fatores” (Marôco, 2014, p. 184). 
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Sat_SE 0.73   

Sat_OE 0.70   

Sat_Trans 0.92   

Sat_Tur 0.71   

Sat_S 0.65   

Desempenho  0.58 0.93 

Des_A 0.83   

Des_E 0.82   

Des_CL 0.86   

Des_PS 0.72   

Des_M 0.81   

Des_SE 0.81   

Des_OE 0.63   

Des_Trans 0.68   

Des_Tur 0.73   

Des_S 0.69   

 Legenda: VEM – variância extraída média; FC – fiabilidade compósita. Fonte: autoria própria. 

  

4.2.4. Análise das trajetórias  

 

 Verificados os pressupostos, procedeu-se à análise da significância das trajetórias do 

modelo estrutural, utilizada para “estudar relações estruturais (efeitos diretos e efeitos 

indiretos) entre variáveis manifestas (exógenas e endógenas 6 ) a partir da estrutura 

correlacional observada entre essas variáveis” (Marôco, 2014, p. 144). Os efeitos diretos 

representam-se através de uma seta de uma variável para a outra (ver Figura 6), 

correspondendo a uma relação causal entre as duas variáveis, estimada pelo coeficiente de 

trajetória (Marôco, 2014). Contudo, é importante referir que a análise de trajetórias não 

pretende inferir causalidade através das correlações dos coeficientes, mas antes interpretar 

quantitativamente o modelo causal com base nas correlações existentes (Wright, 1934 cit. 

por Marôco, 2014). Posto isto, optou-se por utilizar esta aplicação da AEE na fase de teste 

e validação das hipóteses de investigação, tendo-se adicionado trajetórias que ligassem erros 

correlacionados dentro do mesmo constructo (ver Figura 6). Relativamente à avaliação global 

 
6 De acordo com Marôco (2014), as variáveis, quer as manifestas quer as latentes, podem ser classificadas como 
variáveis independentes, ou exógenas, e variáveis dependentes, ou endógenas, relativamente à função que 
exercem no modelo. “Quando as causas das variáveis residem fora do modelo, i.e., não são influenciadas por 
nenhuma outra variável no modelo, estas dizem-se variáveis exógenas. Pelo contrário, quando as causas da 
variação das variáveis residem no modelo, i.e., a variação destas variáveis é explicada por variáveis presentes no 
modelo, as variáveis dizem-se variáveis endógenas” (Marôco, 2014, p. 10). 
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do ajustamento dos dados do modelo estrutural, obtiveram-se os seguintes valores: X2 (323) 

= 930.76; X2 / g.l. = 2.88; CFI = 0.96; PCFI = 0.66; RMSEA = 0.60. Face aos resultados 

obtidos, e comparativamente com os valores de referência para cada índice de ajustamento 

(ver Tabela 7), podemos concluir que o modelo apresenta um bom ajustamento de dados.  

 

Figura 6. Modelo estrutural das estimativas estandardizadas dos efeitos diretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBM SPSS Amos. 
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4.2.5. Validação das hipóteses 

 

 No que diz respeito à validação das hipóteses de investigação, através das trajetórias 

dos coeficientes, podemos constatar que as hipóteses H1d, H1e, H2d, H2e, H2h, H3a, H3b, 

H4 e H5 são suportadas, o que significa que existem relações causais entre as variáveis 

relacionadas em cada hipótese. 

 

Tabela 9. Resultados do modelo estrutural e da avaliação das hipóteses em estudo 

Hipótese 

Coeficiente  

estandardizado 

(β) 

Valor 

de Z 
Resultado 

H1a. Ambiente → Satisfação 0.04 -0.55 Não suportada 

H1b. Emprego → Satisfação 0.01 0.05 Não suportada 

H1c. Cultura e lazer → Satisfação 0.08 1.28 Não suportada 

H1d. Produtos e serviços → Satisfação 0.14 2.29* Suportada 

H1e. Oferta imobiliária → Satisfação 0.17 2.83* Suportada 

H1f. Marca → Satisfação 0.02 0.40 Não suportada 

H1g. Serviços essenciais → Satisfação 0.10 1.31 Não suportada 

H1h. Transportes → Satisfação 0.10 1.78 Não suportada 

H1i. Turismo → Satisfação 0.01 0.16 Não suportada 

H1j. Segurança → Satisfação -0.11 -1.56 Não suportada 

H2a. Ambiente → Desempenho -0.11 -1.71 Não suportada 

H2b. Emprego → Desempenho -0.04 -0.55 Não suportada 

H2c. Cultura e lazer → Desempenho 0.09 1.40 Não suportada 

H2d. Produtos e serviços → Desempenho 0.14 2.17* Suportada 

H2e. Oferta imobiliária → Desempenho 0.13 2.24* Suportada 

H2f. Marca → Desempenho -0.04 -0.76 Não suportada 

H2g. Serviços essenciais → Desempenho 0.03 0.38 Não suportada 

H2h. Transportes → Desempenho 0.15 2.66* Suportada 

H2i. Turismo → Desempenho -0.03 -0.45 Não suportada 

H2j. Segurança → Desempenho -0.02 -0.26 Não suportada 

H3a. Ambiente → Intenção 0.14 2.82* Suportada 

H3b. Emprego → Intenção 0.14 2.89* Suportada 

H3c. Cultura e lazer → Intenção 0.03 0.57 Não suportada 

H3d. Produtos e serviços → Intenção -0.03 -0.69 Não suportada 

H3e. Oferta imobiliária → Intenção -0.06 -1.31 Não suportada 

H3f. Marca → Intenção -0.01 -0.30 Não suportada 

H3g. Serviços essenciais → Intenção -0.01 -0.17 Não suportada 

H3h. Transportes → Intenção -0.02 -0.49 Não suportada 

H3i. Turismo → Intenção 0.03 0.71 Não suportada 
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H3j. Segurança → Intenção 0.05 0.89 Não suportada 

H4. Satisfação → Intenção 0.26 4.81** Suportada 

H5. Desempenho → Intenção 0.48 8.18** Suportada 

Nota: *p < 0.05; **p < 0.01. Fonte: autoria própria. 

 

H1. As dimensões de city branding influenciam positivamente a satisfação 

dos residentes face ao concelho onde residem. 

 

Ainda antes de iniciar o estudo estatístico dos dados recolhidos, e através da análise 

aos dois focus group, era possível antecipar quais seriam as dimensões com maior impacto 

positivo sobre as diversas variáveis; ou seja, ao examinar cada resposta dos participantes dos 

focus group, percebia-se o enfoque nalgumas dimensões e a sua relação direta, por exemplo, 

com a satisfação. Os serviços essenciais, no sentido da valorização de poder contar com 

escolas e hospitais na cidade para melhoria do conforto e confiança na experiência de viver 

nas suas cidades, bem como o acesso ao emprego e oportunidades de negócio, 

demonstravam esta tendência. As pessoas que mais importância atribuíam a estes itens, 

davam também maior ênfase nas respostas no âmbito da sua atitude e satisfação perante as 

suas cidades. Inclusive Merrilees et al. (2009) evidenciaram, através de um estudo, que a 

natureza e o ambiente limpo, aliados à segurança, refletem o aspeto da sustentabilidade, tão 

crucial na satisfação do residente. No entanto, depois da análise de modelos de equações 

estruturais, as trajetórias dos coeficientes dão-nos resultados bastante surpreendentes. A 

relevância que uma dimensão de city branding tem na vida dos residentes não tem uma relação 

simétrica com o impacto na sua satisfação face à sua cidade. Apenas as dimensões “Oferta 

de produtos e serviços” e “Oferta Imobiliária e custo de vida” (β = 0.14, p < 0.05 e β = -

0.17, p < 0.05, respetivamente), apresentam uma influência positiva sobre a satisfação, 

suportando assim as H1d e H1e. No caso da verificação da hipótese H1d, podemos atestar 

a sua validade com o estudo Citizen Satisfaction Index de Zenker et al. (2013), no qual o item 

“urbanidade e diversidade”, que incluía fatores como disponibilidade de diferentes serviços 

e variedade de lojas e produtos, mostrou ter o maior impacto na satisfação dos residentes. 

Além disso, ainda que no mesmo estudo o item “custo e eficiência” – que incluía o custo das 

casas e a disponibilidade das casas e apartamentos – contrariasse o resultado obtido para a 

H1e, Zenker e Gollan (2010) comprovaram que estas dimensões podem exercer uma forte 
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influência sobre questões relacionadas com a satisfação, lealdade e atitude perante a cidade, 

como, por exemplo, através da decisão dos residentes de se mudarem para outra cidade.  

 

H2. As dimensões de city branding influenciam positivamente a avaliação do 

desempenho feita pelos residentes ao atual presidente da Câmara 

Municipal do concelho onde residem. 

 

No que concerne à influência que cada dimensão de city branding exerce sobre a 

avaliação do desempenho do atual presidente da Câmara Municipal, existem alguns traços 

semelhantes aos resultados relativos à satisfação. Esta simetria mantém a lógica quanto à 

diferença acentuada entre as dimensões que foram avaliadas pelos residentes como 

importantes para as suas vidas e a relação com as variáveis satisfação e desempenho. Uma 

vez mais, tanto Produtos e serviços como a Oferta imobiliária apresentaram uma influência 

positiva sobre o desempenho (β = -0.14, p < 0.05 e β = -0.13, p < 0.05, respetivamente). No 

entanto, contrariamente ao que aconteceu na satisfação, os transportes também verificaram 

uma influência significativa sobre o mesmo (β = -0.14, p < 0.05), o que permite, perante a 

trajetória dos coeficientes, suportar apenas as hipóteses H2d, H2e e H2h, do total das dez 

hipóteses possíveis, colocadas entre as dimensões de city branding e a variável da avaliação do 

desempenho do presidente da Câmara Municipal.  

 

H3. As dimensões de city branding influenciam positivamente a intenção de 

voto dos residentes no atual presidente da Câmara Municipal do concelho 

onde residem, nas próximas eleições. 

 

Os resultados relativos ao impacto das dimensões de city branding na intenção dos 

residentes, de votarem ou não no atual presidente da Câmara Municipal se as eleições 

acontecessem em breve, foram bastante diferentes dos resultados observados nas análises 

anteriores. Mais em linha com as dimensões que representaram uma maior importância para 

a vida dos residentes (ver Gráfico 6), o Ambiente e o Emprego são as dimensões que têm 

uma influência positiva significativa na variável intenção de voto (β = -0.14, p < 0.05 e β = 

0.14, p < 0.001, respetivamente). Posto isto, suportam-se as hipóteses H5a e H5b, não 

obtendo as restantes hipóteses um suporte estatístico razoável através desta metodologia. 

Numa abordagem analítica, verifica-se uma disparidade entre as dimensões que exerceram 
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influência sobre a satisfação e o desempenho, relativamente à intenção de voto, o que nos 

indica que, num plano estratégico, será essencial distinguir onde focar o planeamento quando 

a principal missão é aumentar a satisfação dos residentes ou a sua avaliação de desempenho, 

que, por sua vez, também afetará o comportamento de voto do eleitor ou, pelo menos, 

aumentará a probabilidade de o residente reeleger o atual presidente.  

 

H4. A satisfação dos residentes face ao concelho onde residem influencia 

positivamente a sua intenção de voto no atual presidente da Câmara 

Municipal nas próximas eleições. 

 

Os gestores/decisores urbanos devem considerar a satisfação dos residentes como 

uma prioridade, e é crucial que esta dimensão seja integrada na medição de sucesso na prática 

(Zenker e Martin, 2011). Assim, verificamos que a satisfação influencia positivamente a 

intenção (β = -0.26, p < 0.001), suportando a H3, o que consiste num dado de enorme 

relevância. A influência positiva significativa mostra que a variável satisfação é duplamente 

crucial, pois tende não só a melhorar a perceção da experiência de um residente na cidade 

onde reside, como permite projetar a continuidade de um executivo no planeamento e gestão 

da cidade. Daqui podemos extrair que o conceito geral de satisfação de um residente 

predomina relativamente ao valor individual das dimensões de city branding. Numa análise 

comparativa da trajetória individual dos coeficientes de cada uma das dimensões, no que diz 

respeito à sua relação com a satisfação e a intenção de voto, e, posteriormente, da correlação 

entre a variável isolada satisfação e a intenção de voto, percebemos que apenas conseguimos 

suportar duas das dez hipóteses possíveis no primeiro caso, e que se verifica uma relevância 

significativa no segundo caso.  

 

H5. A avaliação do desempenho feita pelos residentes ao atual presidente da 

Câmara Municipal do concelho onde residem influencia positivamente a 

sua intenção de voto no mesmo, nas próximas eleições.  

 

Ainda que o processo de decisão do voto seja um momento de incertezas e angústias, 

na medida em que a perceção da necessidade da escolha vem associada à crença de que 

qualquer político que venha a ser escolhido dificilmente corresponderá às expectativas 

(Veiga, 2001), assim que for eleito, o candidato deverá manter e cultivar o contentamento ou 
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agrado dos eleitores face ao seu trabalho (Kotler e Zaltman, 1971). Embora a relação que o 

residente, na perspetiva de consumidor, cria com o presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside possa ser desenvolvida ainda na fase em que este é apenas um 

candidato entre os demais, a verdadeira construção dessa relação dar-se-á ao longo do 

mandato do autarca. Deste modo, surge aqui a relevância da variável desempenho na relação 

com uma reeleição deste cargo. Através da análise dos modelos de equações estruturais, 

pudemos verificar que o desempenho influencia positivamente a intenção de voto (β = -0.48, 

p < 0.001), suportando, desta forma, a H5.  

 

 4.3. Discussão dos resultados 

 

A complexidade da discussão em torno das cidades e dos seus residentes tem gerado 

diferentes entendimentos devido aos inúmeros ângulos possíveis para as mesmas questões. 

Após a observação e respetiva interpretação dos dados, foram levantadas várias discussões, 

algumas delas com possíveis cruzamentos de perspetivas entre autores, para a tentativa de 

resolução do problema de investigação:  

 

Qual o impacto do city branding na intenção dos residentes de reelegerem o 

presidente da sua autarquia? 

 

Na medida em que este problema foi decomposto em três questões de investigação 

mais específicas, estas servirão como ponto de partida para a discussão dos resultados. 

 

RQ 1: Qual o impacto das dimensões de city branding na satisfação do residente? 

 

O comportamento das dimensões de city branding face à satisfação do residente teve 

resultados surpreendentes e divergentes quer relativamente à importância de cada dimensão 

na sua vida, quer relativamente à análise sob a perspetiva do marketing político. Há um aspeto 

particularmente interessante observado nestes dados que levanta uma reflexão. As duas 

dimensões que mais influenciam positivamente a satisfação do residente são 

simultaneamente as que, na média observada nas respostas à questão “Qual o seu grau de 

satisfação com as seguintes características do concelho onde reside?”, apresentam os valores 

mais extremados nas suas avaliações. Posto isto, percebemos que a perceção da satisfação 
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do residente face à cidade tende a exercer maior influência quando os índices de satisfação 

são mais acentuados, e menor influência quando são neutros. Uma experiência muito positiva 

ou muito negativa com as dimensões referidas reflete-se nessa influência exercida sobre a 

variável satisfação que, depois, não se verifica nas restantes, onde os valores médios são mais 

neutros e não existem resultados que suportem as respetivas hipóteses sobre o seu impacto.  

Nos residentes que afirmaram ter votado no atual presidente da Câmara Municipal, 

porém que revelaram uma forte intenção de não o reeleger, o paradigma é completamente 

diferente da tendência observada pelo grupo de residentes que haviam votado nele e que 

mantinham essa intenção. O comportamento das avaliações não só é distinto entre variáveis, 

como há dimensões que ganham todo um novo protagonismo na sua avaliação como, por 

exemplo, os serviços essenciais, que passam a ser os mais penalizados. A discussão que daqui 

resulta reside na forma como devemos interpretar os dados de um cliente satisfeito e que já 

não se encontra satisfeito – eleitor que votou no candidato eleito e que já não votaria – que 

é totalmente distinta da análise em sentido contrário, isto é, do consumidor que optou pela 

concorrência, mas que hoje aceitaria comprar um produto diferente – eleitor que votou 

noutro candidato e agora pondera votar no atual presidente. Mudam os fatores, os pesos, 

provavelmente os antecedentes, e certamente uma nova formulação estratégica para esse 

grupo de residentes, tão distintos uns dos outros na sua perceção face ao presidente. 

Para aumentar os índices gerais de satisfação do residente, há que considerar os vários 

fatores que envolvem as dimensões de city branding e trabalhar no sentido de alinhar as 

políticas e decisões governativas com as expectativas e necessidades dos residentes. No 

entanto, e em sentido contrário, pudemos observar que a importância atribuída a algumas 

dimensões não tem correspondência na satisfação percebida. O acesso a produtos e serviços 

e a oferta imobiliária foram, contrariamente às expectativas criadas na realização dos focus 

group, as dimensões que exerceram uma influência positiva tanto na satisfação como no 

desempenho, o que inevitavelmente eleva a sua relevância na componente estratégica para o 

planeamento e gestão das cidades.  
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RQ 2: Qual o impacto das dimensões de city branding, tanto na avaliação que os residentes fazem 

do desempenho do presidente da Câmara Municipal, como na sua intenção de o reeleger? 

 

Com o foco na leitura do residente como um eleitor, ou seja, contando com o facto 

de este ter o poder reeleger um presidente em funções, é absolutamente crítica uma análise 

que transcenda fatores demográficos, como é tão tradicional no marketing político.  

Ao construir uma discussão em torno das dimensões de city branding, tanto na 

avaliação de desempenho como na intenção de reeleger, observámos que, em grupos onde 

existe uma alteração de comportamento de voto relativamente a um candidato em específico, 

emergem novas dimensões. Por exemplo, no grupo de participantes que refere não ter 

votado no atual presidente, mas que demonstra uma intenção de reeleição favorável perante 

um cenário eleitoral em breve, há uma dimensão cuja avaliação de desempenho abre uma 

nova perspetiva interpretativa, a marca. Este grupo atribuiu uma avaliação positiva na 

reputação da cidade e no trabalho desempenhado no campo da marca. Ao afirmar que o 

propósito da marca de uma cidade é descobrir ou criar singularidade e tornar a cidade 

diferenciável das restantes (Ashworth, 2009), acabamos por encontrar um ponto de análise 

convergente entre a dimensão marca e a capacidade de alterar a atitude do residente perante 

o governante local no seu voto. A marca pode, de facto, ser um instrumento não só na relação 

da cidade com o visitante (turismo), como também na relação da governação local com o 

residente. No entanto, perante esta análise, embora se tenha concluído que os residentes que 

alterariam o seu voto para o atual presidente fazem boas avaliações da marca nas duas 

variáveis (satisfação e desempenho), isto não nos diz se a dimensão tem, de facto, uma 

influência significativa na intenção de voto dos residentes (ver H3f na Tabela 8). Este facto 

sugere uma revisão à desambiguação dos conceitos de city branding e city promotion, destacado 

no capítulo do enquadramento teórico, para entender os verdadeiros efeitos que o trabalho 

de promoção da cidade pode gerar e o seu papel na construção de uma imagem positiva do 

governante local, ainda que o peso ou a influência no voto seja discutível e não suportado. 

Existem, noutros sentidos de discussão, alguns fatores de relevância perante o 

conceito de desempenho de um autarca. Na mais basilar das aceções, um fator importante, 

detetado durante a elaboração da dissertação, passa pela capacidade dos residentes de 

distinguir os serviços prestados pela autarquia e os serviços prestados por outras entidades. 

Entre serviços que são da responsabilidade da governação do país e serviços que têm a sua 

responsabilidade em entidades privadas podem existir desvios na perceção de desempenho, 
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o que evidencia uma necessidade premente de clarificar o residente quanto ao que é e não é 

da responsabilidade autárquica. Ainda nesta discussão, os modelos de organização da política 

governativa local e o respetivo resultado eleitoral podem também ter um peso importante na 

capacidade (ou incapacidade) governativa, e constituir um forte obstáculo. Todos estes 

fatores convivem com aquilo que rodeia uma análise de desempenho, isto é, o conhecimento 

efetivo da função para correlacionar com a prestação que um indivíduo possa ter no cargo.  

Uma vez mais, é de especial relevo trazer à discussão o facto de que, no que toca às 

dimensões de city branding, existe uma grande diferença entre as dimensões que influenciam 

o desempenho e aquelas que influenciam o voto. Assim sendo, numa individualização da 

análise às dimensões, observámos um maior paralelismo entre as influências exercidas pelas 

dimensões na satisfação e no desempenho, do que na relação entre o desempenho e a 

intenção de voto, que seria mais previsível por serem as duas variáveis inseridas sobre a 

mesma perspetiva, o marketing político. Se um dos grandes objetivos da dissertação passava 

pela convergência entre estes dois conceitos, há que trazer esta problemática para a discussão 

e aprofundar as causas para a similaridade e disparidade das influências positivas ou negativas 

das variáveis. 

 

RQ 3: A satisfação do residente e a sua avaliação do desempenho do atual presidente da Câmara 

Municipal têm influência na sua intenção de reeleger o autarca? 

 

Há, de facto, um desvio entre aquilo que eleva a experiência de residir numa cidade 

na componente da satisfação e a perceção - ou mesmo o conhecimento - sobre o papel que 

o presidente da Câmara tem nessas dimensões. Este argumento é suportado pelo facto de, 

como mencionado anteriormente, existir uma diferença entre as dimensões que influenciam 

a satisfação e as que efetivamente levam um eleitor a reeleger ou não o atual presidente da 

Câmara Municipal. Por outras palavras, embora o acesso a produtos e serviços tenha uma 

dupla influência (satisfação e desempenho), tal não acontece na intenção de voto. Por outro 

lado, o emprego, que não tem um peso significativo tanto na satisfação como no 

desempenho, será relevante para o eleitor no seu comportamento de voto e respetiva 

reeleição. Se fizermos um paralelo à lógica do marketing aplicado ao mercado e 

interpretarmos o comportamento de voto como um comportamento de consumo, a variável 

intenção voto é influenciada por dimensões diferentes daquelas que influenciam, por 

exemplo, a satisfação. Embora haja uma influência comprovada na satisfação e no 
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desempenho sobre a intenção devoto, os residentes têm critérios diferentes para aquilo que 

os levará ao comportamento (voto), daquilo que é a sua avaliação face à prestação dos 

serviços (satisfação e desempenho).  

Posto isto, e suportado pela validação da hipótese que testa a influência da satisfação 

como uma variável única, mais do que conseguir influenciar o residente em cada uma das 

dimensões individualmente, cuja influência pode não ser tão significativa, obter um 

sentimento geral de satisfação nos residentes perante a sua cidade irá aumentar as 

probabilidades de reeleger o atual presidente da Câmara Municipal. Esta aceção não deixa de 

ter um grau de risco, na medida em que o facto de determinada dimensão não influenciar 

positivamente a satisfação do residente não nos diz que a ausência de aposta nessa mesma 

dimensão possa ter uma influência negativa e, consequentemente, impactos desfavoráveis 

para o governante local. A capacidade de satisfazer o residente e a criação de uma imagem 

positiva acerca do presidente da Câmara Municipal, utilizando como ponto de partida a 

perceção de um bom desempenho nas suas funções, tenderão a promover a continuidade de 

um projeto de gestão por mais mandatos – reeleição.  

Um ponto extremamente relevante na validação da hipótese que comprova a 

influência positiva do desempenho sobre a intenção de voto é a constatação da Teoria da 

Votação Retrospetiva ou do modelo de recompensa-punição; a influência positiva que o 

desempenho exerce sobre a intenção de voto revela-nos que um bom desempenho tende a 

ser recompensado com o voto. Após formarem uma opinião sobre a qualidade de um 

presidente por meio do seu desempenho no cargo, os eleitores podem escolher reeleger um 

líder competente ou arriscar-se num adversário mais ou menos desconhecido – a longo 

prazo, as eleições acabam por servir para uma seleção de bons desempenhos (Ashworth, 

2005). A relação entre o desempenho e o voto acaba por despoletar um comportamento 

bilateral, pois ao reeleger políticos de alto desempenho e rejeitar os de baixo desempenho, 

os eleitores incentivam também o bom comportamento por parte dos políticos. Ainda assim, 

Healy, Malhotra e Mo (2010) demonstram que alguns eleitores recompensam e punem 

presidentes, governadores ou gestores locais em exercício, por acontecimentos que estão 

completamente fora do seu controlo, rejeitando, em parte, esta teoria. Deste modo, numa 

perspetiva de marketing político, a imagem de um líder autárquico e a intenção do eleitor em 

reelegê-lo são muito condicionadas por questões que extrapolam o desempenho efetivo do 

autarca no cargo e a satisfação do residente face à sua cidade, como, por exemplo, 

acontecimentos de caráter pessoal, escândalos íntimos, crenças ou ideologias pessoais, temas 
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laterais como futebol ou religião, ou mesmo a lealdade face a partidos políticos. A título de 

exemplo, os mesmos autores constataram, num estudo realizado nos Estados Unidos, que 

uma simples vitória de uma equipa local de futebol americano universitário na semana 

anterior ao dia das eleições influenciou significativamente o comportamento de voto dos 

eleitores – torna-se, portanto, interessante refletir sobre o trade-off entre o desempenho e a 

intenção de voto. Por conseguinte, temos de um lado a complexidade que constitui a criação 

de uma imagem positiva do líder autárquico perante os residentes com base no seu 

desempenho efetivo e, do outro, um conjunto de fatores ou acontecimentos aparentemente 

de menor valor, mas cujo peso na variável intenção de voto deve ser equacionado e 

devidamente dimensionado, perante o contexto social, geográfico e sociodemográfico da 

cidade. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

 5.1. Introdução 

 

 No presente e último capítulo da dissertação apresentam-se as principais conclusões 

do estudo, retiradas pela conjugação da revisão da literatura e da análise e discussão dos 

resultados, bem como as implicações práticas, limitações e pistas para futura investigação 

sobre o tema.  

 

5.2. Síntese dos resultados 

 

O ambiente de gestão urbana requer soluções personalizadas (Braun, 2011). Num 

cenário ideal, o aumento do investimento e a sua da correta aplicação no âmbito do city 

branding por parte dos governantes locais permite aumentar a satisfação dos residentes 

perante a cidade em que vivem e, consequentemente, a manutenção da liderança autárquica, 

uma vez que a predisposição dos cidadãos para reeleger o presidente da Câmara Municipal 

também aumenta, acabando por se tornar numa situação de win-win. 

Um traço comum nos mais diversos estudos sobre city branding são as dúvidas quanto 

aos atributos ou dimensões que poderão ser mais adequados face ao contexto e aos objetivos 

do estudo. A correta determinação destes atributos é o ponto de partida ideal para conseguir 

fazer uma análise válida e suficientemente profícua, seja no campo do city branding, seja na 

sua transposição para o domínio do marketing político. Assim, estas dimensões exercem, em 

diferente medida, influências positivas sobre a satisfação dos residentes, a avaliação que eles 

fazem do governante da sua cidade e têm um impacto direto no seu comportamento de voto. 

Nem sempre estas relações são simétricas e essas diferenças comprovam a complexidade da 

perspetiva do residente não apenas como um dos públicos-alvo da cidade, mas como o 

eleitor que tem o poder de reeleger o autarca. A capacidade de agir sobre as diferentes 

dimensões, gerando satisfação e simultaneamente criando uma perceção positiva face ao seu 

desempenho, serão determinantes no estabelecimento de um projeto de governação que 

pretenda permanecer por mais do que um mandato. 
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 5.3. Contributos teóricos 

 

Ao dizer que a maioria dos moradores escolhem nas cidades que os satisfazem os 

atributos mais importantes para eles, dentro das limitações que enfrentam (McCrea, 2007), é 

necessário compreender exatamente quais são estas limitações, em que contexto se aplicam 

e qual a relevância nos comportamentos e atitudes dos residentes. Esta dificuldade na 

determinação dos atributos tem vindo a ser trabalhada, como, por exemplo, na proposta de 

Zenker et al. (2013), com o Citizen Satisfaction Index, onde são agrupados vinte e um atributos 

em quatro grupos; no entanto, não reúnem consenso e, para além disso, podem variar de 

cidade para cidade. É provável que cada cidade tenha uma característica distintiva dominante, 

seja ela o património, a cultura e as artes ou outras (Morgan, Pritchard e Pride, 2004), o que 

comprova que diferentes atributos podem ganhar ou perder relevância em função da cidade, 

da sua localização e geografia, inserção cultural ou perfil do residente. A título de exemplo, 

é possível distinguir dois conjuntos de pessoas: (1) aquelas que gostariam de viver em grandes 

cidades com uma ampla gama de oportunidades, eventos culturais ou atividades de compras, 

e que privilegiam uma cidade tolerante e aberta a muitas culturas e subculturas diferentes – 

representam a maioria; (2) por outro lado, as que têm o desejo pela natureza e recreação: 

baixa poluição, parques e espaços abertos e a tranquilidade de um lugar (Zenker et al., 2013).  

Na presente investigação, após a aplicação de uma metodologia qualitativa, chegou-

se a uma proposta que agrupa dez dimensões, suportadas em diferentes estudos e que 

resultam numa solução aplicável em pesquisas, ferramentas e modelos de city branding. 

Quando relacionamos as dimensões de city branding com a satisfação dos residentes, 

a hipótese de acontecer um desvio entre o que é importante para o residente e a sua satisfação 

é particularmente relevante, porque apesar de os residentes empregarem estratégias de 

ajustamento psicológico para ficarem satisfeitos com o local onde vivem (Amérigo & 

Aragonés, 1997), existem fatores inerentes à satisfação que são controláveis pela gestão 

pública de uma cidade. Nesse sentido, conseguir determinar as dimensões de city branding que 

efetivamente exercem uma influência positiva na satisfação do residente constitui um desafio 

permanente e evolutivo.  

Além disso, embora exista literatura considerável a relacionar o marketing aplicado 

às empresas e o marketing político, há uma lacuna acentuada no estudo capaz convergir o 

city branding e o marketing político, no sentido de criar conhecimento entre ambos os 

conceitos. Por um lado, o objetivo básico de uma cidade não é acumular lucro, mas garantir 
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a satisfação do maior número possível de moradores (Zenker e Martin, 2011) e, por outro, 

um dos principais objetivos do marketing passa por construir relacionamentos de longo 

prazo mutuamente satisfatórios e duradouros (Kotler, 2006). Na agregação destes dois 

conceitos, a presente investigação abre portas a uma ponte entre o objetivo central das 

cidades e do marketing, que entre si são extraordinariamente convergentes. Para que tal 

acontecesse, foram utilizadas duas variáveis: a satisfação aplicada ao city marketing e o 

desempenho aplicado ao marketing político que, por sua vez, possibilitou o enquadramento 

futuro de mais variáveis que acrescentem valor – a abordagem do place brand equity pode ser 

valiosa para estudar e medir o desempenho das atividades de marketing das cidades (Zenker 

e Martin, 2011), por exemplo. Como um dos principais objetivos do place branding envolve a 

melhoria da imagem do local, o place brand equity pode ser uma ferramenta de medição de 

sucesso muito adequada.  

 

5.4. Contributos práticos 

 

Mesmo que muitas perguntas permaneçam sem resposta a nível teórico, a prática de 

marketing e branding nas cidades deveria começar a adotar os mais recentes desenvolvimentos 

académicos para a sua medição de desempenho. A perspetiva, academicamente sustentada, 

da relação entre a satisfação do residente e os impactos positivos na governação alerta para 

a urgência desta transição da teoria para a prática. Para corroborar esta aceção, Braun, 

Kavaratzis e Zenker (2013) também realçaram o papel dos cidadãos na legitimação do 

planeamento e do desenvolvimento em geral, até porque quando os residentes estão 

satisfeitos, não são apenas potenciais eleitores como também podem funcionar como 

embaixadores do lugar (Palmer, Koeing-Lewis e Jones, 2013).  

A introdução do marketing político neste contexto tem a principal função de olhar 

para o residente não apenas como um dos públicos-alvo da cidade, mas como um potencial 

eleitor. Se estudar o residente já apresenta uma forte complexidade, acrescentar-lhe esta 

função de eleitor faz com que diversos fatores possam emergir nas análises. Por exemplo, no 

presente estudo, a variável desempenho foi colocada para estabelecer uma ligação entre a 

esfera do city branding e a do marketing político, acrescentando a perspetiva da consequência 

política da capacidade da ação do autarca.  

Infelizmente, o marketing associado às cidades subestima muitas vezes as 

dificuldades em estabelecer uma marca de lugar – dirigida tanto a turistas como a residentes 
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–, usando estratégias de branding corporativo simples e não considerando que os locais são 

altamente complexos com uma grande variedade de públicos-alvo (Zenker, Braun e Petersen, 

2017). Como comprova a literatura que relaciona o estudo académico à prática, há uma forte 

tendência das cidades em centrar a sua estratégia a este nível, olhando para a cidade como 

um destino. Na perspetiva económico-financeira pode ser vantajoso, na medida em que 

cidade precisa dos dois públicos-alvo (visitantes e investidores) para o seu desenvolvimento. 

No entanto, na perspetiva de que o residente é também o eleitor, esta visão rapidamente 

adquire um risco; o que funciona para os turistas pode não funcionar para os residentes 

(Eshuis, Braun e Klijn, 2013). Há que reconhecer a interligação permanente entre os diversos 

públicos-alvo e a complexidade que será obter respostas quanto aos melhores caminhos 

estratégicos, no sentido de valorizar a cidade. Como um espaço delimitado e com 

determinadas características, cada cidade tem as suas características e a sua relação com estes 

diferentes públicos-alvo; o que o presente estudo procura evidenciar é a relação entre o 

desempenho do presidente da Câmara Municipal e a probabilidade de este ser reeleito, 

variáveis essas que apresentaram uma correlação significativa.  

 Ainda assim, os profissionais e políticos envolvidos na experiência de city branding 

enfrentam uma infinidade de obstáculos, divididos, segundo os estudos, em três dimensões 

principais subjacentes: (1) obstáculos políticos relativos ao apoio ao cidadão; (2) obstáculos 

de marketing clássicos relativos ao conteúdo das campanhas de marketing para atingir os 

objetivos e os públicos; (3) obstáculos administrativos com grandes dificuldades nas 

organizações municipais (Eshuis et al., 2013). Conclui-se, portanto, que é da relação entre a 

teoria e a prática, ambos aplicados ao contexto de uma determinada cidade, que se criará a 

capacidade de obter modelos sustentáveis que privilegiem a satisfação dos residentes como 

forma de influenciar positivamente o seu voto e a reeleição do governo local duma cidade. 

A dissertação propõe, através de um conjunto de dimensões e medindo a sua influência sobre 

a satisfação, desempenho e voto, uma análise profunda e produtiva na identificação de 

caminhos estratégicos e de planeamento do autarca. 

 

 5.5. Limitações do estudo e pistas de investigação futura 

 

Embora tenha havido um foco inicial na determinação das dimensões de city branding 

mais relevantes para o estudo, adaptadas ao contexto dos participantes, é ainda uma 

discussão muito inconclusiva se tais dimensões são suficientes e se cobrem efetivamente o 
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essencial para um estudo rigoroso e abrangente. Por outro lado, alguns autores defendem 

que existem variáveis que devem sempre acompanhar a satisfação quando estamos a medir 

a influência das dimensões city branding no residente como, por exemplo, o envolvimento 

(Zenker et al., 2013), o que poderá ser uma opção de complementaridade ao modelo 

conceptual adotado.  

Uma segunda limitação do estudo relaciona-se com a amostra que compõe a análise 

quantitativa, uma vez que apresenta ligeiros enviesamentos na sua composição demográfica 

visto que, do total de participantes, 66,2% eram do género feminino e apenas 33,4% do 

masculino. Relativamente ao nível de literacia dos participantes, verifica-se que existe algum 

desequilíbrio, onde quase 75% têm formação ao nível do Ensino Superior face a pouco mais 

de 25% que apresentam uma habilitação inferior. A correção destes enviesamentos poderá 

ser crítica numa amostra representativa, principalmente se for aplicada a uma cidade ou área 

geográfica definida.  

Outro ponto fundamental relativamente às limitações deste estudo está centrado 

nesta convergência entre variáveis da esfera do city branding e do marketing político, na medida 

em que encontramos maioritariamente estudos específicos de um lado ou do outro, com 

diversas variáveis que poderão ganhar alguma significância ao serem testadas neste contexto 

– por exemplo, a lealdade ao candidato político ou ao partido político – como um fator que 

ultrapassa o desempenho do atual presidente da Câmara Municipal e a satisfação do residente 

face às várias dimensões de city branding. Neste sentido, para investigação futura, poderá ser 

interessante acrescentar alguma complexidade ao modelo e apurar a influência de variáveis 

específicas destes dois âmbitos na construção contínua de modelos que suportem o impacto 

no residente.  

É ainda de particular relevância relembrar o contexto social e sanitário muito 

particular que envolve este estudo, na medida em que falamos da relação direta do cidadão 

com os governantes locais. O contexto pandémico que o mundo vive levou os políticos 

locais a tomadas de posição e decisão vincadas face a temas muito sensíveis da população, 

relacionados diretamente com a saúde dos residentes e com os seus empregos e educação, 

que certamente pode ter conduzido a desvios na componente da avaliação do desempenho 

e da satisfação, em comparação a momentos em que o contexto não era tão sensível nem 

particular. Importará, no futuro, repetir o estudo numa fase de maior normalidade e de 

menor influência destes fatores alheios à política, mas que tanta influência exercem sobre a 

relação entre estes atores e as variáveis de análise. 
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Numa componente académica, para investigação futura, a análise destas variáveis e 

da sua relevância e impacto junto dos residentes poderá ser delimitado a uma cidade 

específica, para se conseguir chegar a um contexto delimitado de uma cidade. A acrescer a 

esse facto, estudos comparativos entre cidades e/ou estudos longitudinais que se repitam 

alguns anos mais tarde, mesmo após mudanças nos mandatos de presidentes de Câmara, 

podem igualmente gerar um valor acrescido, pelo facto de conseguirmos entender as 

variações nas dimensões que têm um impacto sobre aquele conjunto de residentes.  

Por último, existem questões muito específicas que interessarão, em estudos futuros, 

ter em conta e aprofundar a sua relação e impacto com as variáveis. Algumas delas foram 

superficialmente exploradas no estudo, porém acrescentará valor o desenvolvimento de uma 

investigação que incida, por exemplo, sobre as questões do voto prévio, do alinhamento 

político, da diferença entre concelho de trabalho e de residência que pode implicar vivências 

diferentes na cidade, entre outros. Serão, certamente, fatores de influência, e o seu estudo 

acrescenta profundidade tanto no domínio do city branding como no domínio do marketing 

político.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Guião do focus group 

 

Objetivo: Determinar as dimensões de city branding mais relevantes para introduzir num 

estudo quantitativo sobre o seu impacto na satisfação dos residentes e na sua predisposição 

para reeleger a atual gestão da cidade onde residem. 

 

Duração: aproximadamente 45 minutos 

—— 

 

Enquanto participantes deste focus group, serão colocadas algumas questões para lançar o 

debate sobre este tema e apurar quais são as dimensões de city branding que devem ser 

enquadradas no estudo sobre o seu impacto na satisfação dos residentes perante uma cidade 

e na sua predisposição em reeleger quem atualmente governa a cidade.  

 

Peço a todos os participantes que respondam com sinceridade e exprimam as suas opiniões 

livremente, sem se preocuparem em dar respostas certas ou erradas, apropriadas ou 

inapropriadas, uma vez que não existe qualquer processo avaliação. 

 

Por último, agradeço a participação e presença de todos. 

Guião de perguntas 

 

Perguntas de âmbito geral: 

1. Quais são os pontos mais importantes no processo de escolha de uma cidade para 

viver? 

2. Que fatores vos fariam mudar da cidade onde vivem? 

3. Vamos considerar o seguinte exemplo: Recebem uma boa proposta de emprego 

numa cidade a mais de 60km de distância. Que aspetos relevantes da vossa cidade 

poderão fazer-vos recusar? 
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Perguntas de âmbito restrito: 

4. Que aspetos ligados ao meio ambiente são determinantes na decisão de viver numa 

cidade? 

5. Já equacionaram mudar de cidade pelos preços das casas, oferta imobiliária ou custo 

de vida? 

6. Que utilização fazem da vida social, cultural e lazer nas cidades onde residem? 

7. Que meios de transporte usam no dia-a-dia e que impacto isso tem no vosso dia-a-

dia? 

8. O que procurariam noutras cidades, que a vossa cidade não preenche? 

9. Sentir orgulho na cidade onde vivem, quando falam com outras pessoas, é relevante 

para vocês, ou, por outro lado, defendem a vossa cidade quando alguém fala sobre 

aspetos menos positivos? 

10. Qual é a vossa perceção quanto à oportunidade de viver e trabalhar na mesma cidade? 

11. Que influência tem o turismo na experiência de viver na vossa cidade? (E o turismo 

tem alguma influência, é importante?) 

12. Em que medida, termos o sentimento de segurança nas nossas casas, automóveis e 

vida nos faz manter ou mudar de cidade? 
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Anexo 2. Transcrição dos focus group 

 

FOCUS GROUP 1 

11 de junho de 2020 

 

1. Quais são os pontos mais importantes no processo de escolha de uma cidade para 

viver? 

 

Luísa: É assim, os meus pais são de Lourosa e eu cresci e vivi sempre lá, por isso não pude 

propriamente escolher onde viver... (risos). Mas se fosse hoje talvez escolhesse uma cidade 

maior, mais central, com muitas pessoas. Acho que o mais importante é sentirmo-nos bem 

no ambiente em que vivemos e ter acesso a muitas coisas.  

Maria: No meu caso, quando casei fui viver para Santa Maria da Feira porque o meu marido 

é de lá. Acabou por se tornar numa cidade muito familiar, principalmente a zona onde vivo, 

em que toda a gente se conhece. Criei dois filhos maravilhosos na Feira e tem um significado 

muito especial para mim. Temos muito espaço o que contraria ali a Luísa. Não somos de 

confusão e não me importa fazer mais 10 ou 20 quilómetros para trabalhar. Depois é uma 

cidade com tudo. Serviços, escolas, hospital, teatro, cultura. É famosa pela Viagem Medieval, 

tem o festival de teatro de rua, etc. O mais velho já teve um critério diferente e saiu quando 

entrou para a faculdade. 

Marta: Pois, eu acho que o mais importante é mesmo se a cidade tem todos os recursos que 

precisamos. Supermercados, escolas, correios... Claro que a maior parte de nós fica a viver 

na cidade onde cresceu e acaba por se habituar a todo o ambiente, ainda que por vezes as 

coisas possam ficar mais longe umas das outras. Eu vivo numa freguesia pequenina longe do 

centro de Gaia e, tal como a Maria, também gosto muito do ambiente familiar e próximo 

entre toda a gente. Gaia combina a calma que a Maria falava com a centralidade. A família é 

um aspeto que às vezes condiciona a decisão. Depois o trabalho é muito importante. No 

meu caso trabalho no Porto e não sairia de Gaia por nada. 

Daniel: Gosto da praia. No Verão vai muita gente para lá mas é bom poder ir à praia no 

Inverno descansado, sem muita gente, sem turistas. O teatro, bingo e casino também são 

fixes. Costumam fazer lá eventos muito porreiros. Valorizo os bares e o movimento que a 

cidade gera.  
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Filipe: Sim, o Porto também costuma ter muitas festas e eventos para chamar a malta. Claro 

que agora com o COVID... Mas é uma cidade muito viva e divertida, de dia e de noite. Mas 

eu não viveria numa cidade onde seja tão difícil arranjar um emprego no futuro. As 

oportunidades estão todas nas grandes cidades. 

Pedro: Eu penso que, mais do que as festas e atividades que a cidade promove, o mais 

importante são mesmo os serviços. Temos de tudo e tudo muito à mão. Vou a qualquer lado 

e há cafés, lojas, muito comércio e restauração. Isso é muito bom para a Economia, 

principalmente no cenário em que vivemos agora. Depois, o Porto é uma cidade que dá 

muito gosto viver. 'Pá, as pessoas e os locais são tudo e fazem a cidade. 

José: Eu também acho que os serviços são muito importantes. Mesmo não vivendo numa 

cidade tão grande como o Porto, tenho acesso a tudo sem grandes problemas. Além disso, 

o Metro está sempre perto e chega onde for preciso. 

António: É, os transportes dão muito jeito. Hoje em dia há muito mais autocarros do que 

havia antigamente, no meu tempo. É chato é o trânsito que acrescenta à cidade. Mas pronto, 

trouxe muito mais pessoas e mais dinheiro para o país, também com o avançar dos tempos. 

Agora toda a gente consegue apanhar um autocarro ou um comboio e chegar à outra ponta 

da cidade muito mais rápido do que antes. 

 

2. Que fatores vos fariam mudar da cidade onde vivem? 

 

Filipe: Eu não mudava! O Porto tem tudo… para quê ir morar para outro sítio?! Aqui há 

bons empregos, é uma questão de procurares e seres bom naquilo que fazes. 

Marta: Não sei... Talvez mudasse se fosse para um emprego melhor. Ainda mais com a 

pandemia, que nos vimos todos num beco sem saída e muita gente passou dificuldades... Se 

fosse para ganhar mais a fazer o que gosto acho que punha a hipótese.  

Pedro: É assim, eu acho que mudar de cidade é uma decisão que requer muita coisa, muito 

planeamento. Não ia só porque sim. Tenho esposa, filhos, pais que precisam de mim... Há 

que ter muita coisa em conta para tomar uma decisão dessas, por mais tentador que possa 

parecer ao início, não é?!... A não ser que fosse uma cidade ao lado. 

Maria: Ai, eu também! Acho que hoje já não mudava! Quando era nova era uma coisa, mas 

agora já não me vejo a sair da Feira. 

António: Pois, eu também estou bem como estou, não vou negar. Ganho bem e tenho os 

meus filhos e netos aqui pertinho. Ir agora morar para outra cidade era como atirar-me aos 
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lobos e esperar para ser comido... (risos). Não, mas, com a minha idade... O mais certo era 

não arranjar mais emprego. 

Daniel: Eu sou muito aventureiro, acho que ia viver para outro sítio só pela experiência e 

para ir à descoberta do desconhecido... (risos). Mas agora a sério, concordo que um emprego 

bom noutra cidade me faria pensar duas vezes, mas como sou muito novo, para já acho que 

não mudava. Talvez um dia... 

Luísa: Acho que só mudava se fosse para ir estudar para uma faculdade que eu quisesse 

muito ou algo assim. No meu caso, estudo no Porto, que fica relativamente perto de casa. 

Vou e venho todos os dias, mas se fosse mais longe teria que arranjar casa. Mesmo assim 

seria complicado, não queria deixar os meus pais sozinhos. 

 

3. Vamos considerar o seguinte exemplo: recebem uma boa proposta de emprego 

numa cidade a mais de 60km de distância. Que aspetos relevantes da vossa cidade 

poderão fazer-vos recusar? 

Maria: Como alguém aqui já referiu, quando nos começamos a aproximar da idade da 

reforma é mais difícil tomar uma decisão dessas. Aqui temos tantas atividades interessantes, 

que atraem os jovens e põem a cidade nas bocas do mundo... As lojas estão à mão, os 

supermercados, tudo... A Feira tem tanta coisa bonita. 

Marta: Pois... (risos). Eu concordo. Mas acho que o que podia sentir mais falta era mesmo 

toda a envolvência da cidade. Os espaços verdes, os concertos no Morro no Verão, as 

pessoas... E é assim, a mudar seria para um sítio igualmente grande, com todos os serviços e 

condições que tenho aqui. Sei lá, Lisboa ou Braga, por exemplo. 

Daniel: Eu não tenho grande coisa que me prenda aqui, sinceramente... (risos). 

José: Sim, também acho. Hoje estou bem na vida, mas amanhã posso já não estar. E aí já 

não interessa se a cidade é bonita e se tem bons serviços. 

António: Eu acho que é preciso ter calma... (risos). Estamos a falar hipoteticamente e, nesse 

caso, as razões que me levariam a mudar são diferentes das que me fazem ficar. Ainda que 

fosse para ganhar mais, acho que não corria esse risco. Porque, como disse o Zé, hoje 

estamos muito bem a viver à sombra da bananeira e amanhã tudo muda. E isso pode 

acontecer tanto aqui como noutro sítio qualquer. Eu continuava no emprego em que estou, 

tanto porque daqui a bocado vou p'ra reforma, e só mudava em caso de extrema, extrema, 

necessidade. Seria muito complicado deixar a cidade onde vivi a vida toda, conheço a Feira 

como a palma da minha mão. 
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Luísa: Lá está, foi como disse há bocado a Marta, nesse caso era uma questão de pesar os 

prós e contras. Mas mesmo assim só via essa hipótese se tivesse imensa dificuldade em 

encontrar emprego na minha área depois de acabar o curso. Gosto muito ter a minha família 

perto, mas sei que provavelmente não vou viver lá p'ra sempre... Há muito mais 

oportunidades no centro de Aveiro ou no Porto, por exemplo. 

 

4. Que aspetos ligados ao meio ambiente são determinantes na decisão de viver 

numa cidade? 

 

Luísa: Em termos de ambiente?... Os jardins, os parques... Todo a área verde e ao ar livre é 

importante. Demasiados prédios, carros, ruas também cansa... (risos). 

Maria: Sim, sabe bem ir passear ao fim-de-semana com os miúdos. Apanhar uma brisinha 

na cara! 

Daniel: Para mim, pelo facto de viver em Espinho, a limpeza e vigilância da praia é muito 

importante. As zonas pedonais lá à beira também. Acho importante toda a envolvência das 

praias, não só para banhos mas a experiência de estar à beira-mar. 

Filipe: Concordo! Falaste numa coisa que acho super importante também, os caminhos 

pedonais. P'ra mim onde há trilhos e caminhos para poder andar de BTT e correr está top. 

Gosto muito de praticar desporto ao ar livre e acho importante que haja locais próprios para 

isso também. 

António: Eu acho que tudo o que for contacto puro com a natureza, zonas com árvores, 

parques etc., é importante e deve ser uma prioridade nas cidades. Acho que é uma coisa que 

nem toda a gente valoriza quando mora muito tempo num sítio, mas se mudar para uma 

zona sem arborização já nota a diferença que faz. 

Pedro: Se for uma cidade grande, é importante que existam refúgios ao ar livre e que estejam 

bem equipados; por exemplo, parques com máquinas para fazer exercícios ligeiros e 

musculação, como já vi em alguns sítios. 

Marta: Menos carros, mais transportes públicos, mais Metro, mais autocarro. Sou muito 

apologista da redução de toda a emissão de gases maus para o ambiente, que vêm sobretudo 

das indústrias e dos carros. Agora a STCP até tem autocarros elétricos, mais ecológicos e 

tudo! Para além disso valorizo a cidade onde vivo por uma coisa: temos praia, temos campo, 

temos parques biológicos. É uma cidade espetacular nesse sentido. 
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José: Eu, pessoalmente, também gosto de fazer umas caminhadas pelos trilhos e caminhos 

da Feira, mas, pela experiência que tenho de viver perto de uma zona de fábricas, acho que 

o ar em si é o mais importante. A poluição do ambiente continua a ser um grande problema 

e, eu vivendo numa zona industrial, sinto muito falta de um ar mais respirável perto de casa. 

 

5. Já equacionaram mudar de cidade pelos preços das casas, oferta imobiliária ou 

custo de vida? 

 

Daniel: Sim, atualmente é realmente complicado encontrar um teto que possamos pagar 

sem ter de doar um rim... (risos). Mas também acho que é uma questão de flexibilidade. 

Porque não mudar de zona, cidade, região, se as casas são mais baratas? No centro do Porto, 

de Gaia e assim é quase impossível. 

Luísa: Eu não... Nunca pensei muito nisso, honestamente. Como ainda estou a estudar... 

Filipe: Eu acho que acabas por te habituar a viver noutro sítio. Tens lojas diferentes, 

supermercados a que nunca foste... É só teres disposição para começar do zero noutro sítio. 

E possibilidades, claro. 

Pedro: Olha que não é bem assim... Eu já mudei de casa duas vezes, em zonas muito 

diferentes, e não é assim tão fácil. Há que gerir muita coisa, é sempre um pau de dois bicos. 

Claro que por um lado consegues uma casa melhor, em que pagas menos renda, mas por 

outro a região pode ser pior, longe do centro, em que tens que andar muito para encontrar 

um supermercado maior e que tenha tudo o que precisas. 

José: Sim, eu concordo que é uma hipótese quando realmente não se encontra casas boas a 

bons preços na zona onde se vive. Mas, é como diz o Pedro, há vantagens e desvantagens. 

Pessoalmente, a mim já não me compensa sair de onde estou, ainda mais com o empréstimo 

ao banco ainda por pagar. 

Maria: É assim, mudar de cidade mesmo, mesmo, não me ocorreu. Mudar de casa para pagar 

menos de renda? Talvez, sim. Mas também tenho a sorte de pagar o mesmo há anos pela 

casa que tenho, que para o preço tem muito boas condições. Hoje em dia paga-se 700€ por 

um T1, não faz sentido nenhum! 

Marta: Pois, eu estou com esse problema... (risos). Ando à procura de casa para ir viver com 

o meu namorado e realmente tem sido difícil por causa das rendas. Não queria ir para muito 

longe da zona onde vivo agora, até porque trabalho perto de casa, mas começo a sentir-me 

obrigada a ver casas em sítios em que nunca tinha pensado viver... Se calhar pensando em 
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custo de vida compensa ir para mais longe, mas em termos de qualidade de vida diminui 

bastante... Teria que percorrer muitos mais quilómetros e apanhar muito mais trânsito de 

manhã para ir trabalhar, o que não seria ideal a longo prazo. 

António: Eu não. Quando se está a iniciar uma vida, à procura da primeira casa para 

constituir família, faz sentido ponderar mudar de cidade. Sempre com cautela e boas 

perspetivas de emprego, claro, mas pode valer a pena. 

 

6. Que utilização fazem da vida social, cultural e lazer nas cidades onde residem? 

 

Luísa: Onde vivo mesmo, mesmo, não há lá grande coisa! Mas quando vou para o Porto 

costumo ir a alguns concertos no Hard Club e assim. Acho que a cidade do Porto sempre 

foi muito forte nesse sentido. Na vida noturna, nas excursões e atividades que chamam os 

turistas, tudo isso. 

Maria: De vez em quando vou ali ou acolá, mas é raro. No Verão gosto de ir à Viagem 

Medieval lá na Feira com a família! Este ano é que, pronto, não deve haver nada disso. 

Marta: Eu até costumo ir às atividades que a cidade promove de vez em quando. No Natal, 

há aquelas coisas da roda gigante e da cidade de Natal para os miúdos e tudo. É engraçado. 

No Verão é quando costumo mais aproveitar os concertos gratuitos e as diversões que às 

vezes há nas festas populares também. Gosto muito, por acaso! 

Daniel: É assim, como devem calcular, o que mais frequento são mesmo os bares e as 

discotecas... (risos). Na Passagem de Ano também gosto de ir para o Porto festejar e ver 

aqueles concertos todos. Eu acredito que a vida social não tem idades e acredito que as 

cidades deviam apostar muito nisso. Porque conviver é fundamental. Seja com a família, com 

os amigos, com os colegas! 

Filipe: Sim, eu também é mais ir beber um copo às Galerias de vez em quando e assim. 

Conviver é viver! 

Pedro: Eu sou mais de levar os miúdos às coisas giras... (risos). Sair à noite já não é para 

mim, realmente. Mas eles gostam de ver as luzes, andar nos carrosséis e assim e é mais esse 

tipo de atividades que costumamos fazer. Também gosto de ir ao cinema ou ao teatro com 

a minha esposa de quando em vez. 

José: Sim, eu também sou mais menino para ir ao teatro ou a um concerto de alguma banda 

do meu tempo do que ir p'rós copos... (risos). Agora é tudo p'ra malta jovem e, por isso, não 

vou a tudo. 
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7. Que meios de transporte usam no dia-a-dia e que impacto isso tem no vosso dia-

a-dia? 

 

António: Depende. A maior parte das vezes levo o carro para o trabalho, mas sofro pela 

questão do estacionamento. Está tão caro tudo hoje em dia, não dá para gastar fortunas em 

estacionamento para um dia inteiro todos os dias. 

Marta: Eu também uso maioritariamente o carro para o trabalho. De vez em quando deixo 

o carro na avenida de Gaia e apanho o metro quando quero ir ao Porto fazer qualquer coisa. 

É muito mais difícil e dispendioso estacionar no centro do Porto. Mas sem carro seria 

realmente difícil chegar a horas ao trabalho, apanho algum trânsito de manhã e ainda demoro 

uns 20min a lá chegar com sorte. 

Maria: Eu não guio, por isso só mesmo de transportes. Apanho todos os dias o mesmo 

autocarro para ir trabalhar. É chato que às vezes vem muito atrasado. Enerva-me ter que sair 

muito cedo de casa para não chegar atrasada ao trabalho caso o autocarro não apareça e 

tenha que apanhar o seguinte. 

Daniel: Eu como sou de Espinho e vivo muito perto do comboio, é mais isso que uso. Para 

ir para a faculdade apanho depois o metro em São Bento. Por acaso tenho sorte de poder ir 

de Metro, porque acho que os autocarros são muitos mais complicados e lentos. De comboio 

e depois Metro é um tirinho. 

Filipe: É, eu vou de autocarro. Às vezes vem muito atrasado também e tenho que apanhar 

o seguinte. Mas como fica relativamente perto não há stresses, basta sair meia hora antes da 

primeira aula. 

Luísa: Eu é o comboio e o autocarro, sem dúvida. Para chegar à faculdade só assim. Nunca 

tive grandes problemas com transportes públicos, só agora com o COVID e sem aulas 

presenciais é que tenho evitado ir ao Porto para não correr riscos. 

Pedro: Eu é só carro, mesmo. A única parte chata é arranjar estacionamento o mais perto e 

barato possível, que nem sempre se consegue. O estacionamento no Porto é extremamente 

caro. 

José: Sim, eu também só ando de carro. Acho que é o mais fácil e mais confortável. 

 

8. O que procurariam noutras cidades, que a vossa cidade não preenche? 

 



 

87 

 

Luísa: Sei lá, Lourosa não é centro e é mais difícil chegar às coisas. Quando venho ao Porto 

tenho tudo muito perto. Cafés e bibliotecas para estudar, restaurantes, supermercados. A 

parte boa da zona onde vivo é ser menos barulhento do que o Porto, por exemplo, e ter 

muitos espaços verdes, mas tenho que ir mais para o centro de Santa Maria da Feira para 

encontrar certas coisas. 

Maria: Pois, eu como vivo no centro da Feira não tenho muitos problemas com isso. Tenho 

tudo onde vivo. Se calhar podia era ser melhor em termos de transportes e ter uma rede 

maior de autocarros. Mas parques isso sim, há muitos, e bem bonitos! 

Filipe: É assim, eu sou do Porto, perto do centro, e como segunda capital que é está bem 

desenvolvida... (risos). Não tenho nada noutro sítio que aqui não haja! 

Pedro: Eu ia mais para a questão do descanso e do conforto. As cidades muito 

desenvolvidas, principalmente no centro, são muito confusas, têm muita gente, muita 

azáfama. Um sítio com todos os recursos como o Porto mas mais calmo seria o melhor. 

José: Eu gosto da confusão das cidades. Agora para andar aos encontrões é que é mais chato 

por causa do COVID... (risos). Mas a confusão é saudável para a economia. Qual é que era 

a pergunta, mesmo? (risos). Ah, sim, eu acho que era mais a questão do comércio.  

António: É, essa é uma vertente muito boa do Porto, a questão do comércio. Vamos à baixa 

e há aquelas lojas antigas, cada uma com a sua especialidade, um alfaiate, um alfarrabista, 

uma loja com lençóis e panos e aquelas coisas todas. É difícil encontrar isso noutro sítio. 

 

9. Sentir orgulho na cidade onde vivem, quando falam com outras pessoas, é 

relevante para vocês, ou, por outro lado, defendem a vossa cidade quando alguém 

fala sobre aspetos menos positivos? 

 

Maria: Eu defendo sempre a Feira! Com unhas e dentes... (risos). Acho que todos vamos 

defender sempre o sítio onde crescemos, casamos, criamos os nossos filhos. A Feira é 

importante para mim e não tenho vergonha nenhuma de ser de lá! 

Marta: Claro que sim! Quem é de Gaia sabe que Gaia é A cena... (risos). Aquela coisa de que 

a parte mais bonita de Gaia é a vista para o Porto irrita qualquer gaiense de uma maneira... 

(risos). Tenho muito orgulho em ser de Gaia, sim. Tem tanta coisa bonita! 

Daniel: É assim, não é lá muito relevante para mim. Quero lá saber se os outros gostam de 

Espinho ou não. Só quem conhece sabe as vantagens todas que há em viver lá. Sobretudo 

por estarmos perto da praia, é incrível. 



 

88 

 

Filipe: Sim, mas viver à beira da praia também é chato no Inverno e assim porque é muito 

mais frio. Eu gosto muito de viver no Porto, no centro, tenho acesso a tudo muito facilmente. 

Sou o verdadeiro tripeiro, mesmo! 

Pedro: Eu também defendo muito o Porto quando alguém vem com a conversa de que 

somos mal educados e pouco letrados. No Norte as pessoas são muito mais hospitaleiras e 

ajudam toda a gente, estão sempre a rir. Não encontras tanto isso no sul. 

José: Eu também tenho orgulho em ser de Vila do Conde! Mas é assim, se vivesse no centro 

do Porto, onde há muito mais vida e movimento se calhar não tinha tanta ligação. Ali somos 

todos de muito perto uns dos outros, quem é de Vila do Conde é como se tivesse um 

cantinho seu, porque é um ambiente mais pequeno. 

António: É, eu concordo. Qualquer um sente orgulho de ser de onde é, ainda mais se for 

uma zona pequena, "só sua", que as pessoas não estão tão familiarizadas. É giro perceber as 

tradições de cada zona, mesmo pertencendo ao mesmo distrito. Além disso, a Feira tem 

muitas coisas que a destacam. 

 

10. Qual é a vossa perceção quanto à oportunidade de viver e trabalhar na mesma 

cidade? 

 

Daniel: Sim, acho que é importante, mas se não for possível, também não acho que seja o 

fim do mundo.  

Luísa: É assim, não deve haver melhor cenário, não é?! Acho que é uma sorte trabalhar-se 

na mesma cidade, perto de casa e tudo. Aumenta muito a qualidade de vida de uma pessoa. 

Marta: Ah, sim, para mim é mesmo o ideal! Gosto de fazer muita coisa de manhã antes de 

ir trabalhar e se demorasse muito tempo na viagem era muito menos produtivo. É mesmo 

uma questão de qualidade de vida e conforto para mim. 

Pedro: Sim, eu também acho que é realmente importante que o trabalho seja perto de casa. 

Com miúdos torna-se muito complicado organizar tudo para os levar à escola e depois ir 

buscá-los e tudo. Se trabalhasse longe era impossível fazer isso tudo. Também tenho a sorte 

de ter um emprego flexível nesse sentido. 

José: Sim, eu acho que, tendo a oportunidade de trabalhar perto de casa, é de aproveitar. 

Ainda melhor é trabalhar a partir de casa, em que poupamos tempo e dinheiro em viagens! 

António: Sim, eu com a pandemia comecei a dar muito mais valor a poder trabalhar a partir 

de casa. É muito mais prático, uma pessoa acorda, toma o pequeno almoço e começa a 
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trabalhar. Não há toda aquela correria para sair de casa e fazer a viagem e tudo. Mas se o 

trabalho for perto de casa também é ótimo! 

 

11. Que influência tem o turismo na experiência de viver na vossa cidade? Tem 

alguma influência, é importante? 

 

Luísa: Nada de muito relevante p'ra mim, pessoalmente. Acho que onde vejo mais o impacto 

é mesmo para entrar em certos sítios, como a Lello, por exemplo. Há uns anos era super 

normal ir lá e não se pagava, e hoje por causa do turismo até quem é do Porto tem que pagar 

para entrar. Não faz muito sentido. 

Maria: É assim, eu noto mais é que agora é mais difícil circular nas ruas do Porto pela 

quantidade enorme de pessoas, muitas delas turistas, do que era há uns anos atrás. Mas é 

verdade que também é por causa dos estrangeiros que Portugal hoje é mais conhecido no 

resto do mundo. 

Marta: Sim, eu acho que o turismo trouxe muitas vantagens para o país, como a questão da 

notoriedade que a Maria referiu. Mas para quem é da cidade torna-se um pouco 

incomodativo ter que andar sempre no meio de tanta gente, nos transportes e tudo.  

Daniel: Eu acho que é um fenómeno muito bom para as cidades! Agora há muito mais 

serviços que foram criados com a intenção de chamar pessoas à cidade e isso é bom para nós 

que somos do Porto. Agora até temos aquela coisa do Tuk Tuk a passear pelo Porto. 

Filipe: Eu concordo! O Porto teve muito a ganhar com o boom do turismo.  

Pedro: Sim, para a economia não há nada melhor do que turistas a comprar tudo e mais 

alguma coisa. Atualmente vemos estrangeiros em qualquer altura do ano, o que há uns anos 

não acontecia. É bom, é sinal de que estamos a evoluir como país e cidades, mas também 

tem desvantagens, claro. 

José: Sim, tem, mas trouxe muito mais negócios, mais empregos, o que é muito bom. P'ra 

mim não é muito relevante, mas se calhar se 'tivesse desempregado e quisesse começar um 

negócio que desse dinheiro pensava em alguma coisa para os turistas. 

António: É como estás a dizer: no caso de precisar de criar um negócio, analisar o turismo 

e o que há é o melhor. Mas é muito chato ter que pagar um balúrdio por qualquer coisa no 

centro da cidade só porque os turistas pagam esse preço, em esplanadas e tudo isso. 'Tá tudo 

muito caro! 
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12. Em que medida, termos o sentimento de segurança nas nossas casas, automóveis 

e vida nos faz manter ou mudar de cidade? 

 

Luísa: Ah sim, claro, estarmos seguros na zona onde vivemos é sempre importante. Mas 

acho que não me faria mudar de cidade... Talvez de zona, sim, se fosse o caso. 

Maria: A segurança em que sentido? Segurança pessoal dos nossos, é fundamental! 

Marta: Há zonas mais problemáticas do que outras, mas como Portugal não é um país tão 

complicado como o Brasil, por exemplo, acho que a questão da segurança não me faria 

mudar de cidade, mas sim de zona, como disse a Luísa. Somos um país no geral bastante 

seguro até. 

Filipe: Eu acho que é mais no sentido de assaltos, roubos e assim, mas isso há em todo o 

lado. Agora, se pudesse escolher entre viver numa zona onde as pessoas são mais pobres ou 

onde há maior poder de compra, claro que escolhia a segunda opção. 

Daniel: Não vejo em que sentido é que o país ou as cidades possam ser mais ou menos 

perigosas que me faça mudar radicalmente. Tenho família em São Paulo e nunca mudar de 

cidade seria um tema. Mas a pergunta deixa-me a pensar… 

Pedro: Para mim a segurança é efetivamente importante. Acho que é tudo uma questão de 

equilíbrio e se virmos que na nossa zona a criminalidade é maior ou há mais assaltos etc., se 

calhar pensar em mudar de casa para uma zona menos problemática é uma opção a 

considerar. 

José: Para mim é uma questão fundamental! Por já ter tido a experiência de ver o meu carro 

ser assaltado numa rua mais manhosa onde estacionei é que vejo como é importante 

sentirmo-nos seguros. Não se trata apenas das nossas casas, mas de tudo.  

 

FOCUS GROUP 2 

28 de julho de 2020 

 

1. Quais são os pontos mais importantes no processo de escolha de uma cidade para 

viver? 

 

Diana: Eu diria que o custo de vida é fundamental. Acho que é importante gerir muito bem 

a questão das rendas das casas ou de compra, também do custo dos serviços, ver os próprios 

serviços que a cidade oferece e se valem a pena em detrimento de outro sítio qualquer. No 
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fundo, o que a cidade tem para oferecer versus quanto custa morar lá? Nas cidades periféricas 

geralmente encontram-se sítios maravilhosos para viver. 

Carlos: Ok quanto ao custo, mas sem dúvida que o emprego é uma questão importante e 

que deve ser tida em consideração na escolha de uma cidade para viver. Isto no caso de se 

poder escolher, claro. Mas acho que serviços como hospitais, escolas e assim são 

fundamentais por uma razão simples: estamos a planear viver num sítio a longo prazo e o 

custo de vida e dos produtos e serviços é crucial. 

Ana: Família, transportes, afinidade. No meu caso, que ando de transportes todos os dias 

para a faculdade vejo que realmente faz diferença se o serviço é bom ou não. Posso completar 

com a questão do emprego que também deve ser tida em conta, ainda que não seja o meu 

critério.  

Aristides: Com a pandemia mudou tudo! Emprego ficou difícil para muita gente, mas num 

cenário ideal, se pudermos escolher onde trabalhar e onde viver para ter melhor qualidade 

de vida, ótimo. Agora, quais são os aspetos mais importantes? Eu acredito que tens de te 

identificar com o lugar, as pessoas e o ambiente da cidade! Se te sentes em casa! Se queres 

viver num lugar mais tranquilo ou na multidão, com todas as vantagens e desvantagens de 

um ou de outro. A fase da vida também acaba por influenciar os critérios… 

Fernanda: Para mim, a questão dos hospitais, das atividades que a cidade promove, ou que 

lá acontecem, dos supermercados, dos correios, se são perto, se tem tudo, tem muito mais 

importância e impacto na minha vida. 

José: Sim, o que é essencial em termos de serviços deve realmente pesar na escolha. Por 

exemplo, eu sempre vivi em Santa Maria da Feira, mas quando mudei de casa com a minha 

mulher, optamos por escolher uma zona onde isso fosse melhor, com tudo mais centralizado 

e acessível. Mesmo em relação à escola dos meus filhos, era importante que fosse boa e perto 

de casa. 

 

2. Que fatores vos fariam mudar da cidade onde vivem? 

 

Ana: Eu, pessoalmente, acho que um emprego bom me faria mudar de cidade. Ainda para 

mais estando a acabar o curso, se me oferecessem boas condições de trabalho na minha área, 

noutro sítio qualquer, eu acho que ia. Também porque estou agora a começar uma vida, por 

isso não tenho muito que me prenda aqui. 
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Aristides: É assim, eu acima de tudo acho que mudar de cidade é sair de uma zona de 

conforto, em que estamos há muito tempo. Principalmente se vivemos no mesmo sítio a 

vida toda, torna-se complicado pensar em sair de onde estamos. Mas concordo que o 

emprego é uma razão muito válida, sim. 

Elsa: Para mim, se tivesse mesmo que ser, acho que só o faria por uma questão de trabalho. 

Se recebesse uma proposta para trabalhar noutra cidade em que até ia receber mais, por 

exemplo, ou ia ter um cargo melhor ou igualmente bom, a fazer o que gosto, aí acho que 

mudava, ou pelo menos considerava a hipótese. De resto, não vejo que mais me fosse levar 

a sair de onde estou. 

Carlos: Pois, sem ser por razões profissionais, acho que mudaria por causa do barulho. Vivo 

numa zona muito central, com muitos carros, pessoas, transportes, e isso nem sempre é fácil. 

Mesmo à noite há sempre muito movimento. Talvez mudasse para um sítio mais calmo, mais 

na periferia. Também está relacionado com o meu apartamento, mas imagino que isso não 

seja tema (risos). 

Daniel: Eu por acaso não tenho esse problema. Moro numa zona bastante calma até. Para 

mim um dos fatores que me levaria a mudar de casa é mesmo a localização, isto porque 

apesar de ser uma zona tranquila está um pouco longe do centro, dos shoppings, dos 

supermercados, escolas etc., o que dificulta muito a vida às vezes. Só tenho um mercado 

pequenino perto de casa e nunca consigo encontrar tudo, tenho sempre que conduzir uma 

boa meia hora para comprar qualquer coisa. 

Fernanda: Apesar de estar desempregada acho que não mudava de cidade agora. Já não 

tenho idade para isso e, além do mais, tenho a minha vida toda aqui. Filhos, netos quase a 

nascer... É muito complicado. Acho que só num caso mesmo de extrema necessidade é que 

procurava emprego noutra cidade e considerava mudar-me. 

José: Eu acho que o mais importante é mesmo esse conforto de que falavam. Estarmos a 

viver na mesma zona há anos, com todos os serviços à disposição, hospitais, escolas, 

correios... Talvez mudar de zona seja uma boa hipótese quando não temos estes recursos, 

mas se temos um emprego que nos permite ter uma vida boa e estável onde estamos acho 

que não compensa mudar de cidade. A não ser por uma questão de ambição de um cargo 

melhor, claro. 
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3. Vamos considerar o seguinte exemplo: recebem uma boa proposta de emprego 

numa cidade a mais de 60km de distância. Que aspetos relevantes da vossa cidade 

poderão fazer-vos recusar? 

 

Diana: Pois, era o que estavam a falar, uma boa proposta de emprego pode mudar tudo, 

mas com crianças isso tem de ser muito bem pensado. Quando já se construiu uma família 

temos que pensar que não somos só nós que vamos, vai tudo atrás... (risos). Isso implica em 

mudar a vida de pelo menos umas três ou quatro pessoas. Eu não sei se ia exatamente por 

causa dessa estabilidade que já existe, já está estabelecida. 

Elsa: Bem, além da questão da família que é óbvia, claro, eu recusava muito em função do 

posto de trabalho e da própria cidade. Se fosse para ir para um sítio com menos recursos, 

onde as coisas ficam mais longe e é mais difícil chegar, ou apanhamos muito trânsito para lá 

chegar, talvez não compensasse. Tenho a vida muito mais facilitada aqui nesse sentido. 

Ana: Isto mudou tudo quando chegou o COVID... (risos). Acho que perdemos todos aquela 

ideia de que construir uma vida estável nos dá estabilidade também a longo prazo, quando o 

coronavírus nos veio dar uma chapada de luva branca a todos! 

Aristides: Sim, nesse sentido eu concordo. Até aqui também tinha uma opinião diferente, 

de que não havia nada de assim tão grave que pudesse acontecer para eu ter que mudar de 

casa, de cidade, de país. Mas realmente uma pessoa nestas alturas é que se percebe que hoje 

estamos bem e amanhã a nossa vida pode dar uma volta de cento e oitenta graus. 

Fernanda: Claro, nada é certo nesta vida. Mas está a perguntar que fatores nos fariam 

recusar... (risos). Eu acho que além de não querer perder o contacto próximo com os meus 

filhos ou netos, ao nível da cidade em si, acho que me ia custar ir para um sítio onde a cultura 

e as atividades para descanso e lazer não fossem tão valorizadas. Por exemplo, onde não 

houvessem tantas coisas para fazer… concertos, espetáculos, coisas assim, que é algo que 

valorizo muito em Gaia. A cidade investe muito nessa parte, o que é bom. 

José: Eu penso que a parte das distâncias entre as coisas, a questão dos transportes, dos 

serviços é mesmo o que me podia fazer pensar duas vezes. Porque é preciso ser um emprego 

muito bom numa cidade muito boa para eu conseguir abdicar do conforto que tenho aqui, 

até de ter os meus pais para ficar com os miúdos quando é preciso e tudo. Não ia assim sem 

mais nem menos, sem avaliar as condições. Isso é claro. 
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4. Que aspetos ligados ao meio ambiente são determinantes na decisão de viver 

numa cidade? 

 

Diana: Talvez os parques, os jardins, os espaços ao ar livre para levar os miúdos a brincar. 

Acho que em termos de ambiente isso é importante. Ah e a minha cidade é um exemplo na 

gestão do lixo.  

Daniel: Aliás, agora até com os problemas todos de sustentabilidade que vemos nas notícias, 

com o uso do plástico e assim. O ser humano realmente não tem muita noção das 

consequências das suas ações e acho que temos o dever de ensinar as gerações futuras e 

impedir que cometam os mesmos erros que nós. 

Ana: Sem dúvida! Eu sou muito apologista da redução do plástico e acho que as cidades 

devem preocupar-se com essa questão a um nível muito mais profundo. Claro que deve partir 

muito das empresas, dos restaurantes, de todas as indústrias. Mas, se cada um de nós mudar 

alguns comportamentos no dia-a-dia, o mundo fica melhor. 

Elsa: Para viver numa determinada cidade eu diria mais a questão da poluição. Hoje em dia 

quase toda a gente tem carro e anda para todo o lado com ele e isso afeta muito o planeta, 

claro. Consequentemente, também acaba por nos afetar a nós que vamos a qualquer lado 

mais calmo, no campo, e vemos logo que o ar é muito mais respirável. 

José: Concordo totalmente. Cidades que incentivam as boas práticas. Que tenham um papel 

ativo. A regra dos três R's, a reciclagem e tudo. Somos todos crescidinhos e se cada um de 

nós fizer um bocadinho, no final, o bolo disso tudo, o resultado, vai ser dez vezes melhor. 

 

5. Já equacionaram mudar de cidade pelos preços das casas, oferta imobiliária ou 

custo de vida? 

 

José: Sim, acho que sim. Talvez mudasse só se não encontrasse mesmo uma boa oferta na 

zona onde vivo. Mesmo assim acho que não ia para muito longe. 

Elsa: Exato. Eu acho que isso é muito importante se formos a escolher um sítio para viver. 

Temos que pensar que é algo a longo prazo, principalmente se optarmos por comprar em 

vez de arrendar, o que dificulta ainda mais a escolha. Não podemos simplesmente sair de lá 

passado uns meses. 

Diana: Totalmente, vivo onde vivo por isso mesmo. 
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Carlos: Sim, mas lá está, depende muito. Se eu estou a viver numa casa que comprei, onde 

até pago uma prestação baixa e a casa é boa, não me faz grande sentido estar a mudar ou a 

procurar outra casa noutra cidade. Acho que não vai ser isso que me vai fazer mudar de 

cidade. 

Daniel: É assim, mudar de zona já pensei, mesmo por essa questão da renda. Mas mudar de 

cidade acho que não. 

Ana: Eu acho que se formos a comprar uma primeira casa ou ir viver com alguém e sair da 

casa dos pais, talvez faça sentido procurar casas noutra cidade que não a que nascemos. Acho 

que quando der esse passo posso vir a considerar essa hipótese, se até arranjar emprego 

noutro sítio. Mas isto, claro, para mim que não tenho muito que me prenda aqui. 

Aristides: Sim, eu acho que faz sentido no início de vida. Agora estou bem na casa onde 

estou, pago o mesmo há anos, não me faz sentido mudar. 

 

6. Que utilização fazem da vida social, cultural e lazer nas cidades onde residem? 

 

Diana: De há uns anos para cá, acho que a única coisa que faço é mesmo levar os meus 

filhos às coisas. Espetáculos de Natal, circo, coisas do género. De resto não faço grande uso. 

Claro que gosto de um bom restaurante, de ir ao shopping. Não vivo em Gaia mas passo a 

vida no El Corte Inglés.  

Carlos: Há algumas coisas que até são giras. Em termos de atividades para crianças, sem 

dúvida que Gaia aposta muito nisso, principalmente durante as festividades. Gosto de os 

levar aos carrosséis, parques, pequenas festas, rodas gigantes e afins, eles gostam muito. Eu 

pessoalmente só vou mesmo a esplanadas e bares, principalmente na praia, beber um copo 

de vez em quando. 

Fernanda: Eu gosto! Os programas muito giros nos verões, tanto para crianças como 

adultos. Cinema ao ar livre, concertos para todas as idades... Acho que se existe devemos 

aproveitar para conhecer e já fui algumas vezes a concertos de artistas que gosto muito sem 

ter de pagar, por serem ao ar livre. Este ano é que não sei se isso vai acontecer, claro, por 

causa do coronavírus. 

Daniel: Para ser específico, eu gosto de ir para a zona das galerias (Porto) à noite conviver. 

Como é muito popular entre estudantes há sempre bares abertos por aí e dá para ficar até 

mais tarde só a conversar e a beber um fino. Claro que agora com a pandemia nada disso 

aconteceu, mas no geral é mais isso que costumo fazer. 
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Ana: Sim, o Porto tem muitas festas todas as semanas na zona das Galerias de Paris e como 

acabei por ir estudar para lá faço muito mais uso da vida social lá do que em Aveiro. Mas 

Aveiro também tem algumas atividades giras na altura do Verão, mas é mais para crianças. 

Aristides: Para mim essa parte não tem grande importância. Lá está, também não tenho 

muito tempo para aproveitar as atividades que a cidade promove, mas mesmo assim não é 

muito o meu género. Sou mais de ir passear quando tenho tempo do que propriamente ir 

para os copos ou a concertos. 

 

7. Que meios de transporte usam no dia-a-dia e que impacto isso tem no vosso dia-

a-dia? 

 

Diana: Eu só uso mesmo o carro. Conduzo para o trabalho e tenho estacionamento gratuito 

perto, o que facilita bastante.  

Elsa: Eu também só uso carro. Trabalho numa zona com alguns condomínios e prédios, 

por isso estaciono sempre por lá e não pago parque. Apanho algum trânsito, mas lido bem 

com isso. 

Carlos: É assim, eu também só utilizo carro mas como trabalho no Porto, costumo apanhar 

muito trânsito na ponte de manhã. Se calhar seria mais fácil se apanhasse simplesmente o 

Metro, mas o carro acaba por ser mais confortável e prático. Só a questão do trânsito é que 

me deixa muito stressado logo de manhã.  

Ana: Eu só uso transportes mesmo, comboio e autocarro. Ainda não conduzo, por isso só 

tenho essa opção para ir para a faculdade. Estando a estudar longe de casa, torna-se 

complicado andar de transportes porque ainda é algum tempo. Acabo por apanhar algum 

trânsito no autocarro e ter muitas vezes que ir entalada entre montes de gente logo de manhã, 

o que é muito chato. Acho que é tranquilo andar de transportes mas é mais quando não é 

hora de ponta... (risos). 

Daniel: Eu também evito usar muito o carro, até porque temos um carro e somos dois, 

fazemos uma gestão. Muitas vezes apanho um comboio para o trabalho. No meu caso, o 

trabalho fica muito perto da estação onde saio, por isso depois é só andar a pé. Acho 

desnecessário estar a lidar logo com trânsito de manhã e a pagar parques se tenho essa opção 

que acaba até por ser mais rápida. 

Fernanda: Sim, eu também só ando de autocarro. Metro às vezes. Não conduzo, por isso... 
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José: Eu só ando de carro. Para ir trabalhar só mesmo pela autoestrada, por isso acabo por 

nunca usar transportes públicos, os meus filhos é que usam mais. E isso é algo com muito 

impacto nas nossas vidas. Termos boas estradas… a vida é muito acelerada e digo isto muitas 

vezes: para quem anda na rua, um bom carro nestas estradas, conseguimos estar em todo o 

lado.  

 

8. O que procurariam noutras cidades, que a vossa cidade não preenche? 

 

Diana: É assim, eu vivo numa zona mais industrial, por isso talvez procurasse um sítio mais 

calmo, central, mas mais calmo. Além disso mais zonas verdes também, para levar os miúdos 

a passear sem ter que andar tanto. 

Elsa: Eu vejo assim nada que Gaia não tenha e que me faça procurar outra cidade. Talvez o 

facto de ser uma cidade com muita gente e ser mais barulhenta... Mas de resto não vejo nada. 

Carlos: Sim, eu concordo. 

Daniel: Talvez melhores serviços de saúde, não sei. Por exemplo, como sou de Espinho 

tenho obrigatoriamente que ir lá ao centro de saúde e o serviço não é... Ótimo. Não que viver 

mais no centro do Porto, por exemplo, fosse melhorar isso, mas é um fator que me deixa 

um pouco chateado. Além disso, o Porto tem mais hospitais, mais serviços privados de saúde, 

o que acaba por ser melhor. 

Ana: No meu caso, como tive a experiência de viver numa cidade e estudar noutra, vejo 

algumas diferenças. A vida noturna no Porto é muito mais divertida, há mais investimento e 

gosto muito mais de sair aqui do que em Aveiro. Depois, em termos de atividades para jovens 

também tem muito mais oferta. 

Aristides: Sim, acho que o Porto tem todos os recursos que são necessários para viver. A 

única coisa que vejo de mais problemático é mesmo o custo de vida quando se vem para cá. 

As rendas e a relação com a qualidade das casas. Não encontramos agora um bom 

apartamento por menos de 850€, e é para um T1 ou T1+1. Mas até os transportes já estão 

muito mais baratos agora, o que é super positivo. 

Fernanda: Sim, a questão dos transportes acho que é um ponto muito a favor da cidade. 

Reduziram imenso os preços e agora podemos ir até muito mais longe com um passe mais 

barato, o que para mim que não tenho carro é importante. Não vejo que a rede de transportes 

seja melhor noutra cidade, ou pelo menos assim tão boa. 
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José: Eu procurava estacionamento gratuito... (risos). É impossível estacionar no centro de 

cidades como o Porto ou Lisboa e se calhar em cidades mais pequenas é mais exequível. Mas 

lá está, depois de resto se calhar pecavam por não terem os recursos e serviços essenciais à 

mão. 

 

9. Sentir orgulho na cidade onde vivem, quando falam com outras pessoas, é 

relevante para vocês, ou, por outro lado, defendem a vossa cidade quando alguém 

fala sobre aspetos menos positivos? 

 

Carlos: É assim, qualquer gaiense tem aquele sentimento de orgulho por viver em Gaia, acho 

que é uma coisa comum a todos... (risos). Mas a sério, não tenho qualquer problema em dizer 

que sou de Gaia, da terriola que é Canidelo, e gosto muito de viver do outro lado da ponte. 

É giro. 

Diana: Ah, claro, acho que qualquer pessoa defende sempre a cidade onde vive, por mais 

contras que possa ter. Apesar de tudo gosto muito de viver na Maia e acho que o que faz das 

cidades boas de se viver é mesmo as memórias que lá criamos. Se fores más, a experiência 

será igualmente má, provavelmente. 

Daniel: Temos muita coisa boa em Espinho e não vou estar a dizer aos outros as coisas más 

que temos, não vale a pena. É uma cidade cheia de vida e um ótimo sítio para se viver. As 

ruas numeradas, pedonais, a praia, as pessoas. Eu sou um autêntico embaixador. 

Principalmente quando criticam. 

Ana: Sim, eu apesar de passar mais tempo no Porto, tenho sempre um lugarzinho mais 

especial no meu coração para Aveiro. Lá está, foi como alguém disse, criei muito mais 

memórias lá toda a minha vida, cresci lá, e isso tem muito significado e faz-nos ter mais ou 

menos orgulho do sítio de onde viemos. 

Fernanda: Sim, acho que qualquer um de nós tem orgulho de viver onde vive. Todos os 

sítios têm os seus pontos negativos, mas para mim não é razão para não sentir orgulho em 

ser de Gaia. Aliás, sinto que o pessoal do Norte é muito mais ligado às suas cidades do que 

os do Sul. 

 

10. Qual é a vossa perceção quanto à oportunidade de viver e trabalhar na mesma 

cidade? 
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Elsa: É um privilégio mas poucos têm noção disso. Apesar de viver em Gaia e trabalhar no 

Porto, sinto quase como se vivesse e trabalhasse na mesma cidade, porque de carro é muito 

perto. Mas se tivesse que ir de transportes o transtorno seria muito maior, por exemplo.  

Diana: Não é muito relevante, desde que se consiga gerir bem. 

Carlos: Mais pela questão do trânsito. Se houver um acidente na ponte atrasa tudo e demoro 

mais de uma hora a chegar ao trabalho, quando em condições normais são quinze minutos. 

Acho que deve ser aproveitada essa oportunidade se a tivermos. 

Daniel: Sem dúvida. Se encontrarmos emprego perto de casa, melhor. Lembro-me 

perfeitamente que o meu primeiro emprego para ganhar uns trocos era longe de casa, porque 

na altura precisava e era onde havia vaga. Era muito chato sair tarde e ainda ter que apanhar 

transportes durante mais de uma hora para chegar a casa. 

Aristides: Eu tive a sorte de encontrar emprego perto de casa. Já estou tão habituado e tão 

confortável que agora mudar essa rotina seria um fardo. É mesmo uma sorte trabalhar perto 

de casa. 

Fernanda: Também acho que sim. Acho que é ainda mais importante se for um emprego 

que não gostamos e temos mesmo que ter porque precisamos do dinheiro. Trabalhar longe 

de casa e ir para lá todos os dias contrariada ainda por cima, seria muito difícil. 

 

11. Que influência tem o turismo na experiência de viver na vossa cidade? Tem 

alguma influência, é importante? 

 

Ana: Eu não tenho grande conhecimento sobre isso, mas pelo que sei é das atividades que 

gera mais dinheiro e mais valor para a economia, por isso é bom. 

Diana: No meu caso acho que não tem grande influência, sinceramente... Para o país é 

importante sim, mas não vejo muito reflexo ou impacto do turismo na minha vida. 

Aristides: O turismo é muito importante atualmente. Gera empregos e investimento nas 

cidades e está espalhado pela cidade do Porto e por Portugal no geral. Esquecendo COVID 

que alterou tudo, claro. Em qualquer canto víamos uma atividade claramente direcionada 

para turistas, o que é bom mas também se torna chato andar pelas ruas do Porto e ver tanta 

gente. Torna a cidade muito mais cheia e confusa nesse sentido. 

Elsa: Eu acho o turismo espetacular. Fazer principalmente (risos). Gera riqueza para o país, 

postos de trabalho, mais investimento em vários setores, nas próprias cidades. Pessoalmente, 
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lido com alguns clientes oriundos de outros países e é muito giro ver as diferenças na cultura 

e nas tradições. 

Carlos: As cidades passaram a preocupar-se mais com a imagem que passam para fora e 

começaram a melhorar determinados serviços exatamente por causa dos estrangeiros que 

foram recebendo. Claro que isso a longo prazo também é muito bom para quem vive na 

cidade, é uma situação de win-win. 

Daniel: Sim, eu concordo. Apesar de a premissa base não ser a melhor, isto porque a 

preocupação principal deviam ser os residentes, acho que trouxe muitos benefícios e em 

muitos setores melhorou a qualidade de vida das pessoas. 

Fernanda: Na minha profissão o turismo é fundamental. Tenho um restaurante e fui 

obrigada a fechar portas de vez, por causa da pandemia. Os turistas eram uma grande fonte 

de receita do restaurante, por isso, o impacto na minha vida é considerável e com o 

coronavírus não pude continuar a trabalhar. Neste momento, nem tenho forma de voltar a 

abrir... 

José: Exato, o turismo tem influência na vida de muita gente. Para mim era importante 

porque trazia uma carteira de clientes muito maior e ajudava a espalhar mais o conceito da 

empresa. Mais gente ficava a saber que existe e que é bom por causa desses mesmos 

estrangeiros que trabalhavam comigo antes da pandemia. 

 

12. Em que medida, termos o sentimento de segurança nas nossas casas, automóveis 

e vida nos faz manter ou mudar de cidade? 

 

Daniel: Claro, bairros piores há em todo o lado. Eu acho que é uma questão de termos 

cuidado e atenção com os carros, encontrarmos uma casa num sítio que sabemos que é 

seguro por norma e não precisamos de estar sempre a pensar se estamos seguros ou não. 

Ana: Sim, mas se fosse um caso mais grave, eu acho que mudava de cidade! Sei lá, se estivesse 

a ser perseguida, se fosse assaltada constantemente ou algo do género. Não penso muito 

nisso mas acho que tomava uma decisão radical se me sentisse em perigo ou insegura. É 

assim, também o facto de ser mulher muda um pouco o prisma das coisas. 

Diana: É assim, a segurança é um assunto muito importante, mas acho que quando vivemos 

desde sempre no mesmo sítio não pensamos muito nisso. Quer dizer, não havendo 

problemas sérios…  
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Elsa: Eu gosto de me sentir segura. Como vivo numa moradia, optei por ter sistema de 

alarme e essas coisas todas. Acho que é muito importante termos a certeza que nada acontece, 

ou pelo menos prevenir. Mas lá está, se por alguma razão começasse a sentir alguma 

insegurança, acho que mudava de casa ou zona, de cidade acho que não. 

Carlos: Pois, eu também acho o mudar de cidade muito rebuscado. Portugal é um país 

seguro no geral. Claro que há zonas mais problemáticas, mas daí a ter cidades mais ou menos 

seguras acho que não. 

Aristides: É verdade, hoje em dia as mulheres têm que ter muito mais cuidado ao andarem 

sozinhas na rua e assim. Mas acho que tomando alguns cuidados não há problema. 

Fernanda: Sim, mas o Aristides só pensa assim porque é homem. Eu não conheço nenhuma 

mulher que não tenha tido pelo menos uma vez medo de andar até casa à noite. É uma 

questão que aos homens, no geral, é complicado de perceber, porque não sofrem disso ao 

mesmo nível, não têm de andar sempre a pensar se vão ser assaltados ou se algum homem 

vai decidir perseguir-vos. 
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Anexo 3. Questionário 

 

Pergunta Opções de resposta 

Como votou nas últimas eleições autárquicas para 

a presidência do concelho onde reside? 

Votei no(a) atual presidente da Câmara 

Municipal 

Votei noutro candidato 

Votei em branco/nulo 

Não votei 

Prefiro não responder 

O atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside está alinhado com a sua 

preferência política ou partidária? 

Sim 

Não 

Não tenho preferência política ou partidária 

Prefiro não responder 

Para a sua vida, qual a importância das seguintes 

características do concelho onde reside? (em que 1 

é “Nada importante” e 7 é “Muito importante”) 

a. Ambiente e acesso à natureza/espaços 

verdes 

b. Oportunidades de emprego e negócio 

c. Oferta de atividades culturais e de lazer 

d. Oferta de produtos e serviços (lojas, 

supermercados, prestadores de serviços, 

etc.) 

e. Marca (reputação da cidade) 

f. Oferta de serviços essenciais (saúde, 

educação, etc.) 

g. Oferta imobiliária e custo de vida 

h. Transportes públicos e tráfego 

i. Turismo 

j. Segurança 

1 - Nada importante 

2  

3 

4 

5 

6 

7 - Muito importante 

Qual o seu grau de satisfação com as seguintes 

características do concelho onde reside? (em que 1 

é “Nada satisfeito” e 7 é “Muito satisfeito”) 

a. Ambiente e acesso à natureza/espaços 

verdes 

b. Oportunidades de emprego e negócio 

c. Oferta de atividades culturais e de lazer 

d. Oferta de produtos e serviços (lojas, 

supermercados, prestadores de serviços, 

etc.) 

e. Marca (reputação da cidade) 

f. Oferta de serviços essenciais (saúde, 

1 - Nada satisfeito 

2 

3 

4 

5 

6 

7 - Muito satisfeito 
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educação, etc.) 

g. Oferta imobiliária e custo de vida 

h. Transportes públicos e tráfego 

i. Turismo 

j. Segurança 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente 

da Câmara Municipal do concelho onde reside em 

relação aos seguintes fatores? (em que 1 é “Muito 

fraco” e 7 é “Muito bom”) 

a. Ambiente e acesso à natureza/espaços 

verdes 

b. Oportunidades de emprego e negócio 

c. Oferta de atividades culturais e de lazer 

d. Oferta de produtos e serviços (lojas, 

supermercados, prestadores de serviços, 

etc.) 

e. Marca (reputação da cidade) 

f. Oferta de serviços essenciais (saúde, 

educação, etc.) 

g. Oferta imobiliária e custo de vida 

h. Transportes públicos e tráfego 

i. Turismo 

j. Segurança 

1 - Muito fraco 

2 

3 

4 

5 

6 

7 - Muito bom 

Se as eleições acontecessem agora, votaria? 

Sim 

Não  

Não sei 

Se o(a) presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside se recandidatasse, votaria 

nele, mesmo que não seja o concelho onde vota? 

(em que 1 é “Nada provável” e 7 é “Muito 

provável”) 

1 - Nada provável 

2 

3 

4 

5 

6 

7 - Muito provável 

Que idade tem? ————— 

Género 

Masculino 

Feminino 

Prefiro não responder 

Habilitações literárias 

Ensino Básico 

Ensino Secundário 

Ensino Superior 

Prefiro não responder 
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Situação profissional 

Estudante 

Desempregado 

Empregado por conta de outrem 

Trabalhador por conta própria 

Reformado 

Concelho onde reside ————— 

Concelho onde trabalha ————— 

Concelho de voto nas últimas eleições autárquicas ————— 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

Anexo 4. Codificação das variáveis em análise 

 

Item Codificação 

Sat_A Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Ambiente e acesso à natureza/espaços verdes] 

Sat_E 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Oportunidades de emprego e negócio] 

Sat_CL 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Oferta de atividades culturais e de lazer] 

Sat_PS 

Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Oferta de produtos e serviços (lojas, supermercados, prestadores de 

serviçosssiserviços, etc.)] 

Sat_M 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Marca (reputação da cidade)] 

Sat_SE 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Oferta de serviços essenciais (saúde, educação, etc.)] 

Sat_OE 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Oferta imobiliária e custo de vida] 

Sat_Trans 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Transportes públicos e tráfego] 

Sat_Tur 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Turismo] 

Sat_S 
Qual o seu grau de satisfação com as seguintes características do concelho onde 

reside?     [Segurança] 

Des_A 
Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Ambiente e acesso à natureza/espaços verdes] 

Des_E 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Oportunidades de emprego e negócio] 

Des_CL 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Oferta de atividades culturais e de lazer] 

Des_PS 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Oferta de produtos e serviços (lojas, supermercados, prestadores de 

seriserviços, etc.)] 

Des_M 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Marca (reputação da cidade)] 

Des_SE 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Oferta de serviços essenciais (saúde, educação, etc.)] 

Des_OE Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 
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concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Oferta imobiliária e custo de vida] 

Des_Trans 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Transportes públicos e tráfego] 

Des_Tur 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Turismo] 

Des_S 

Como avalia o desempenho do(a) atual presidente da Câmara Municipal do 

concelho onde reside em relação aos seguintes fatores? 

     [Segurança] 

Fonte: autoria própria. 
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Anexo 5. Testes U de Mann-Whitney e H de Kruskal-Wallis 

 

5.1. Teste de Mann-Whitney para comparação dos grupos de género relativamente 

às variáveis satisfação e ao desempenho 

Item Mann-Whitney U Wilcoxon W Z 
Asymp. Sig.  

(2-tailed) 

Sat_A 

Sat_E 

Sat_CL 

Sat_PS 

Sat_M 

Sat_SE 

Sat_OE 

Sat_Trans 

Sat_Tur 

Sat_S 

30014.000 

28689.000 

28292.500 

28624.000 

27944.000 

30148.000 

29067.000 

28117.500 

29858.500 

30277.000 

45590.000 

44265.000 

43808.500 

44200.000 

43520.000 

45724.000 

44643.000 

43693.500 

45434.500 

45853.000 

-0.435 

-1.253 

-1.537 

-1.296 

-1.742 

-0.355 

-1.017 

-1.611 

-0.530 

-0.275 

0.663 

0.210 

0.124 

0.195 

0.081 

0.723 

0.309 

0.107 

0.596 

0.784 

Des_A 

Des_E 

Des_CL 

Des_PS 

Des_M 

Des_SE 

Des_OE 

Des_Trans 

Des_Tur 

Des_S 

30679.000 

29131.000 

29570.500 

28569.000 

28553.000 

30263.500 

29747.500 

30058.500 

28000.500 

28863.000 

46255.000 

44707.000 

45146.500 

44145.000 

44129.000 

91338.500 

90822.500 

45634.500 

43576.500 

44439.000 

-0.020 

-0.982 

-0.707 

-1.333 

-1.341 

-0.279 

-0.599 

-0.404 

-1.679 

-1.149 

0.984 

0.326 

0.479 

0.183 

0.180 

0.780 

0.549 

0.686 

0.093 

0.250 

Fonte: autoria própria. 

 

5.2. Teste de Kruskal-Wallis para comparação das faixas etárias relativamente às 

variáveis satisfação e ao desempenho 

Item Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig.  
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Sat_A 

Sat_E 

Sat_CL 

Sat_PS 

Sat_M 

Sat_SE 

Sat_OE 

Sat_Trans 

Sat_Tur 

Sat_S 

4.538 

9.536 

5.051 

4.770 

7.598 

6.593 

4.814 

4.664 

8.468 

17.765 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0.475 

0.090 

0.410 

0.445 

0.180 

0.253 

0.439 

0.458 

0.132 

0.003 

Des_A 

Des_E 

Des_CL 

Des_PS 

Des_M 

Des_SE 

Des_OE 

Des_Trans 

Des_Tur 

Des_S 

8.565 

9.748 

6.024 

4.211 

4.638 

8.571 

18.192 

10.854 

5.039 

11.082 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

0.128 

0.083 

0.304 

0.519 

0.462 

0.127 

0.003 

0.054 

0.411 

0.050 

Fonte: autoria própria. 

 

5.3. Teste de Kruskal-Wallis para comparação dos níveis de habilitação literária 

relativamente às variáveis satisfação e ao desempenho 

Item Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig.  

Sat_A 

Sat_E 

Sat_CL 

Sat_PS 

Sat_M 

Sat_SE 

Sat_OE 

Sat_Trans 

Sat_Tur 

Sat_S 

0.601 

1.839 

4.384 

3.001 

2.151 

2.661 

1.530 

1.604 

2.902 

2.291 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.740 

0.399 

0.112 

0.223 

0.341 

0.264 

0.465 

0.448 

0.234 

0.318 
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Des_A 

Des_E 

Des_CL 

Des_PS 

Des_M 

Des_SE 

Des_OE 

Des_Trans 

Des_Tur 

Des_S 

3.997 

3.949 

3.310 

1.079 

4.017 

2.477 

0.820 

0.778 

4.607 

3.195 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.136 

0.139 

0.191 

0.583 

0.134 

0.290 

0.664 

0.678 

0.100 

0.202 

Fonte: autoria própria. 

 

5.4. Teste de Kruskal-Wallis para comparação dos grupos de situação profissional 

relativamente às variáveis satisfação e ao desempenho 

Item Kruskal-Wallis H df Asymp. Sig.  

Sat_A 

Sat_E 

Sat_CL 

Sat_PS 

Sat_M 

Sat_SE 

Sat_OE 

Sat_Trans 

Sat_Tur 

Sat_S 

6.691 

7.030 

6.156 

5.575 

6.680 

2.024 

5.505 

4.410 

5.131 

8.805 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0.153 

0.134 

0.188 

0.233 

0.154 

0.731 

0.239 

0.353 

0.274 

0.066 

Des_A 

Des_E 

Des_CL 

Des_PS 

Des_M 

Des_SE 

Des_OE 

Des_Trans 

Des_Tur 

Des_S 

10.009 

12.109 

3.559 

2.778 

2.321 

3.388 

4.766 

9.280 

4.910 

10.248 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

0.040 

0.017 

0.469 

0.596 

0.677 

0.495 

0.312 

0.054 

0.297 

0.036 

Fonte: autoria própria. 

 


