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Introdução 
 

 

 Um relatório de estágio não tem, necessariamente, de cumprir o modelo de 

relatório. Não é indispensável que seja redigido sob o formato de ata, nem que tenha de 

incluir todos os detalhes de cada um dos dias. Além de desatualizado, esse molde torna 

o relatório maçador para quem lê e para quem escreve, não acrescentando nada de 

substancial relativamente ao assunto em questão. Por conseguinte, optámos por outra 

via. Considerando que a mestranda foi integrada no Departamento de Imagem e 

Comunicação de uma empresa notabilizada pela organização de eventos, fazia todo o 

sentido seguir a direção do plano de comunicação. Este plano não se refere à Feira Viva, 

cultura e desporto, e.e.m., doravante designada apenas de Feira Viva, mas sim à Terra 

dos Sonhos, evento que, desde há três anos, tem lugar na época de Natal e é dirigido ao 

público infantojuvenil. 

 A estrutura é a de um plano de comunicação convencional. Começa-se por se 

realizar uma análise interna extensiva, incluindo-se a descrição da empresa e do 

produto/serviço em estudo, assim como a exposição dos 7 Ps como parte do Marketing 

Mix. Procede-se igualmente a uma análise externa, recorrendo à análise das Cinco 

Forças de Porter, não se ignorando a importância da análise SWOT, que também é 

contemplada. Esta análise não se limita a um quadro que combina as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, uma vez que se apresenta também uma matriz de 

confrontação e sugerem-se estratégias. O último ponto é dedicado ao estudo de público 

realizado no decorrer do estágio na Feira Viva e que constituiu o cerne do mesmo. Este 

estudo visou o mapeamento e a caracterização do público visitante da Terra dos Sonhos. 

Neste âmbito abordam-se questões relacionadas com os inquéritos aplicados, 

nomeadamente a amostra e os resultados obtidos.  

 Segue-se um capítulo para as conclusões finais. Após o corpo do trabalho, 

inclui-se um Anexo com informações adicionais, quadros estatísticos, documentos e 

fotografias referentes à Terra dos Sonhos. 
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1. Contextualização 
 

1.1. Análise interna 

1.1.1. Feira Viva 

 

 A Feira Viva é uma empresa municipal, criada em 2000, concretamente a 24 

de novembro, inteiramente tutelada pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O 

propósito da sua fundação prende-se com a existência de uma instituição gestora dos 

equipamentos culturais e desportivos do concelho de Santa Maria da Feira, tendo 

entrado em funcionamento em janeiro de 2001. A administração das piscinas 

municipais do concelho marcou o início de atividade da Feira Viva, que rapidamente 

expandiu o seu campo de atuação. A excelência do seu desempenho na gestão dos 

referidos equipamentos elevou a Feira Viva a primeira empresa municipal portuguesa 

com certificação ISO 9001:2000. 

 Equipamentos e instalações que previamente eram geridos pela Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira, passaram, após a sua fundação, a ser da 

responsabilidade da Feira Viva. O Complexo de Piscinas de Santa Maria da Feira, o 

Parque Ornitológico de Lourosa, a Casa da Juventude, o Cine-Teatro António Lamoso, 

os Pavilhões Desportivos e a Pista Municipal de Atletismo ficaram sob a alçada desta 

empresa municipal. 

 O palmarés da Feira Viva é longo e abarca feitos como a inscrição da empresa 

no Livro de Recordes do Guiness graças ao evento “24 horas a nadar”, posto em prática 

em colaboração com a SIC, entre muitas outras distinções. 

 Para além da gestão do património desportivo e cultural, a Feira Viva ficou 

igualmente responsável pela organização de uma série de eventos, muitos deles em 

estreita colaboração e partilha com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, para 

benefício das populações feirenses e, com a expansão e incremento da popularidade dos 

mesmos, dos habitantes de zonas contíguas apreciadores de produtos culturais de 

qualidade. 

 O mais famoso destes eventos é a Viagem Medieval. É conhecida em todo o 

país e atrai já visitantes estrangeiros. Imaginarius e Festival para Gente Sentada têm 

menor antiguidade que a Viagem Medieval, mas o seu impacto artístico, de caráter 

menos mainstream e, portanto, a apelar a públicos mais diversos, é enorme. Estes e 
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demais eventos não só contribuem para o desenvolvimento sociocultural da região, 

como pretendem servir de catalisadores na criação de uma imagem de Santa Maria da 

Feira associada à perfeita comunhão entre os diferentes elementos da comunidade 

(administração pública, setores empresarial, hoteleiro e comercial, população) na senda 

de um concelho ativo, dinâmico e orientado para o bem-estar dos habitantes.   

 Mais recentemente, a Feira Viva concebeu e projetou a Terra dos Sonhos, o 

evento em foco durante o estágio e sobre o qual se debruça este relatório. 

  

 

1.1.2. Marketing Mix 

 Para este capítulo, a base foi o trabalho de Teixeira Santos (2011), em que aos 

tradicionais 4 Ps do marketing foram acrescentados mais três para melhor caracterizar a 

Terra dos Sonhos e o seu Marketing Mix. Os 7 Ps a abordar de seguida são então o 

Produto, a Distribuição (Praça), o Processo, as Pessoas, a Promoção, a Perceção e o 

Preço. 

 

a) Produto 

 

 Dezembro de 2010 viu acontecer a terceira edição da Terra dos Sonhos, um 

evento nascido em 2008. A Feira Viva estava por detrás de um grande evento por 

trimestre; o trimestre que abarca a quadra natalícia, no entanto, encontrava a agenda 

vazia de eventos de grande proporção. Por outro lado, não existia qualquer evento 

dedicado ao público infantojuvenil, uma vez que todos os projetos organizados pela 

Feira Viva estavam vocacionados para uma audiência generalizada. A Terra dos Sonhos 

surgiu, assim, como solução para colmatar uma lacuna no agendamento e para 

emprestar um pouco de encanto ao Natal dos feirenses. 

 O desenvolvimento do conceito não foi inteiramente planeado. A sua 

idealização, como projeto com potencial de efetiva implantação e sucesso, teve a sua 

origem num ambiente informal, de troca de ideias. Não se tratou propriamente de 

brainstorming, uma vez que não se verificou a marcação de uma reunião destinada à 

apresentação de sugestões, mas sim de uma centelha que se acendeu na mente de um 

colaborador, que rapidamente a partilhou com os seus colegas. A questão foi discutida e 

conclui-se que, de facto, fazia falta organizar um evento em que as crianças ocupam o 
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lugar de honra e que homenageasse, ainda que não em exclusivo, o Natal como festa 

familiar. 

 A Terra dos Sonhos teve lugar, nas três edições até data, na Quinta do Castelo, 

espaço que é concessionado à Feira Viva para este e outros propósitos (nomeadamente a 

Viagem Medieval), uma vez que não se encontra sob a alçada administrativa da 

empresa. A Quinta do Castelo é transformada para o efeito e é lá que se instalam as 

diversas plataformas que constituem o atrativo da Terra dos Sonhos. Tais plataformas 

tanto podem ser espetáculos como diversões que implicam o envolvimento do público, e 

foram alteradas a cada ano para que não houvesse, logo à partida, uma estagnação na 

Terra dos Sonhos. A renovação constante é imperativa para, por um lado, atrair 

visitantes cada vez mais diversificados e em maior número e, por outro, que a 

fidelização não implicasse o despertar de um sentimento de previsibilidade e monotonia. 

Em 2010, as plataformas foram as seguintes: 

 Fábrica dos brinquedos 

 Casa do Pai Natal 

 Tomás e o boneco de neve 

 Ceia de Natal 

 Árvore cintilante 

 O gnomo e a fada 

 Máquina de fazer nada 

 Era uma vez… 

 As aventuras do menino de madeira 

 O senhor das palavras 

 O baile da Cinderela 

 O bule encantado 

 As proezas de Robin 

 Marco do Correio 

 Ecoscópio 

 Mini disco 

 Pista de trenós/snowtubing 

 De um modo geral, as plataformas foram reinventadas a cada edição, exceção 

feita às que implicam infraestruturas relativamente permanentes, tais como “As proezas 

de Robin” (slide) ou as pistas de gelo. Não só se mantêm inalteradas por questões 
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logísticas, mas também por se tratarem de plataformas muito populares, uma vez que 

exigem o envolvimento direto dos visitantes; estes podem, nestas áreas temáticas, fazer 

algo ao invés de apenas ver, daí a sua manutenção. 

 Além destas áreas temáticas, a Terra dos Sonhos oferece a quem a visita 

animação circulante. Vários grupos espalhados pelo recinto encarnam personagens do 

imaginário infantil, alguns dos quais permanecem estrategicamente colocados num 

ponto fotográfico, onde as pessoas poderão imortalizar o momento. Outros 

movimentam-se por toda a Quinta do Castelo, preenchendo momentos mortos entre 

espetáculos. 

 

b) Distribuição (Praça) 

  

 A Quinta do Castelo é, como já assinalado, o local onde a Terra dos Sonhos é 

montada e decorrem os espetáculos. A escolha deste local não foi deixada ao acaso. O 

tamanho da Quinta é o ideal para o número habitual de visitantes; além disso, o facto de 

se tratar de um espaço fechado permite fixar uma lotação máxima. A localização é 

também uma mais-valia: situa-se em pleno centro histórico da cidade, muito próximo do 

ex-libris da cidade, o castelo de Santa Maria da Feira.  

 

c) Processo 

 

 O processo de visita à Terra dos Sonhos varia conforme o tipo de público. Este 

processo inicia-se com a compra de um bilhete. Caso se tratasse de público 

generalizado, uma família, por exemplo, a aquisição de ingressos poderia ser feita na 

hora, na bilheteira instalada junto à entrada para a Quinta do Castelo, ou previamente. 

No caso do público escolar, a compra teria de ser realizada obrigatoriamente antes da 

visita. De igual forma, os grupos de 15 ou mais pessoas, pertencentes ao público geral, 

adquiriam as entradas com antecedência.   

 A compra prévia também depende do tipo de audiência. O público geral, desde 

que não um grupo de 15 ou mais pessoas, dirige-se simplesmente aos pontos de venda 

de bilhetes (bilheteira no local, sede da Feira Viva e Posto de Turismo). Os grupos e o 

público escolar teriam de contactar a Feira Viva por telefone para realizar a marcação, 

no mínimo com 24 horas de antecedência. Esta reserva prévia é essencial para gerir a 

lotação do espaço. No dia da visita, um responsável pelo grupo/escola dirigia-se à 
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bilheteira e levantava os bilhetes. Para evitar congestionamentos desnecessários, a 

organização estabeleceu a formação de duas filas distintas na bilheteira – uma para o 

público geral e outra para as escolas. Esta singela alteração às habituais filas de espera 

simplificou bastante o processo. 

 Após a aquisição dos bilhetes, a entrada realiza-se por um único acesso. O 

portão principal serve simultaneamente como entrada e saída do espaço. Aquando do 

levantamento dos bilhetes, era entregue aos visitantes um mapa para orientação no 

espaço. Tal mapa integrava não só uma representação das várias zonas, assim como 

uma breve descrição das várias plataformas. O visitante tinha, desta forma, uma maior 

liberdade para optar pelas áreas temáticas que mais lhe agradavam, até porque era 

virtualmente impossível assistir a todos os espetáculos numa única tarde. Ou se repetia a 

visita para poder ver a totalidade dos espetáculos ou, se não fosse possível voltar à Terra 

dos Sonhos (caso de muitos dos visitantes, oriundos de regiões mais distantes de Santa 

Maria da Feira), ter-se-ia de selecionar uma pequena parcela de espetáculos. 

 Geralmente, os visitantes iniciavam o percurso na Fábrica dos Brinquedos por 

se tratar do espetáculo com que se deparavam imediatamente após a entrada. 

Eventualmente, a organização optou por direcionar o público para outras áreas do 

recinto, em especial para a zona superior do espaço. Pretendia-se com isto evitar 

grandes congestionamentos na entrada – o que dificultava a movimentação de visitantes 

a entrar e a sair da Quinta – e o baixo número de espectadores noutras plataformas a 

funcionar em simultâneo.       

 

d) Pessoas 

 

 As pessoas que compõem a Terra dos Sonhos não se resumem ao público 

visitante. Evidentemente que esse é o âmago do evento, mas sem as pessoas 

pertencentes à organização e ao staff não seria possível erigir um evento da envergadura 

da Terra dos Sonhos.     

 

Público-alvo 

 A Terra dos Sonhos, como evento assumidamente infantil, dirige-se, como é 

natural, às crianças. Do ponto de vista demográfico, a faixa etária entre os 3 e os 10 

anos é, segundo a organização, o público-alvo. A família nuclear acaba por ser, de 

forma extensiva, o destinatário do evento. Evidentemente, as famílias numerosas são 
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preferenciais e a política de preços reflete isso mesmo. No entanto, e como foi revelado 

pelo estudo de público realizado (e o qual será exposto mais adiante), as famílias 

numerosas não fazem parte dos mais frequentes visitantes da Terra dos Sonhos. De 

igual forma, as crianças entre os 3 e os 10 anos não são as que mais povoam a Quinta do 

Castelo durante a época festiva; a franja etária situada entre os 0 e os 5 anos é que 

alberga os clientes habituais do evento. O estudo de público levado a cabo no âmbito do 

estágio revelou-se, por isso, precioso uma vez que permitiu perceber a quem se deverá 

realmente dirigir a comunicação. 

 Outro grupo que se assume como alvo preferencial da comunicação de Terra 

dos Sonhos é o público escolar. As escolas contribuíram em 2010 com pouco menos de 

metade dos visitantes, pelo que é-lhes dedicada uma estratégia de comunicação 

específica que inclui, nomeadamente, o contacto direto. 

 De uma perspetiva mais alargada, está também definido um público-alvo 

geográfico e psicográfico. A população feirense é a primeira a ser tida em conta 

aquando da delineação da estratégia de comunicação, não obstante o retorno 

desproporcional ao investimento. Estabelecendo Santa Maria da Feira como ponto de 

partida, o resto do país converte-se no público-alvo alargado, dando-se particular 

destaque aos concelhos e distritos contíguos à cidade. Assim sendo, Aveiro e Porto são, 

geograficamente, os alvos preferenciais da comunicação da Terra dos Sonhos. Estes 

distritos revelaram-se, aliás, os mais assíduos visitantes da Quinta do Castelo. No que se 

refere aos critérios psicográficos, procura-se sobretudo atrair audiências de estatuto 

socioeconómico médio a médio-alto, detentores de habilitações literárias ao nível do 

ensino superior, já que indivíduos que correspondam a esta descrição terão, à partida, 

maiores capacidades culturais e financeiras para incorporar a Terra dos Sonhos nas suas 

agendas familiares.     

 Em termos de segmentação de mercado, este é um público-alvo para o qual 

compensa criar produtos culturais. As audiências infantis e familiares são extremamente 

rentáveis e acessíveis e o facto de ser possível distinguir os dois grandes grupos de 

público – geral (associado às famílias) e escolar – permite a elaboração de uma 

estratégia de comunicação diferenciada e focalizada para cada um deles, incrementando 

a sua eficácia.  

 A campanha de promoção da Terra dos Sonhos continuará a ter como objetivo 

chegar a um maior número de pessoas possível, não se limitando aos dados recolhidos 

pelos inquéritos. No entanto, a redefinição de metas, decorrente da tomada de 
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conhecimento do perfil dos visitantes da Terra dos Sonhos, poderá permitir à 

organização limar arestas na estratégia de comunicação previamente utilizada e 

rentabilizar os recursos mobilizados para o efeito. 

 

Organização e Staff  

 Nem todos os colaboradores da Feira Viva oferecem os seus préstimos à Terra 

dos Sonhos. Da organização fazem parte os elementos do Departamento de Imagem e 

Comunicação, do Departamento de Animação e alguns colaboradores do Parque 

Ornitológico de Lourosa. Para além destes, alguns dos colaboradores da Contabilidade e 

Recursos Humanos também integraram a Organização da Terra dos Sonhos e apareciam 

devidamente identificados no recinto com um pin. Parte dos membros da Organização 

encontravam-se nas bilheteiras e os restantes operavam um pouco por todo o espaço da 

Quinta do Castelo. 

 O Staff, por seu lado, era constituído por voluntários pré-selecionados. Estes 

foram colocados em cada uma das plataformas para gerir os visitantes, em particular nas 

Pistas de Neve, n‟As proezas de Robin e na Casa do Pai Natal, que tinha lotação 

limitada.  

 Os grupos dos espetáculos e da animação circulante são uma categoria à parte 

das pessoas da Terra dos Sonhos. Todos eles são grupos contratados, na maioria das 

vezes repetentes na Terra dos Sonhos, dando continuidade a uma relação profissional 

em florescimento. 

 

e) Promoção  

 

Comunicação da Terra dos Sonhos 

 Quando se delineia a comunicação para um produto ou evento, é impossível 

fugir ao básico processo de comunicação enunciado por Lasswell: quem diz o quê, em 

que canal, para quem e com que efeito. As teorias da comunicação estão em constante 

mutação até porque o processo de comunicação é isso mesmo – um processo, sem um 

início ou um fim anunciados, com intervenientes que procuram transmitir uma 

mensagem da forma mais eficaz possível, sem presumir que o recetor é amorfo e sem 

capacidade de perceção seletiva (a teoria hipodérmica há muito que foi refutada). A 

mensagem e os canais de comunicação devem, portanto, ser selecionados tendo sempre 
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em mente que a comunicação não é unilateral e que o que interessa para um dado 

objetivo é que o recetor preste atenção ao que há a dizer, que escute e absorva. 

 Segundo Kotler (1992), ao realizar uma campanha de marketing e 

comunicação, dever-se-á ignorar o modelo habitual de emissormensagemcanais de 

comunicaçãorecetorefeito. Em vez disso, o ideal é começar por analisar o recetor e 

moldar a campanha em torno das suas características e do tipo de reação que costumam 

apresentar ao género de produtos ou serviços em questão. Seguindo a recomendação do 

autor, a ordem de análise dos elementos comunicativos no âmbito da Terra dos Sonhos 

será: a) objetivos; b) recetor; c) meios de comunicação; d) mensagem. Relativamente ao 

emissor e sua credibilidade, tais questões não serão aqui tratadas uma vez que os 

diversos canais implicam, neste caso, diferentes fontes: a abertura da Terra dos Sonhos 

foi, segundo foi informado por um visitante, publicitada no canal Panda; essa 

intervenção não foi pensada pelo Departamento de Imagem e Comunicação, a inclusão 

do evento na agenda infantil foi feita por opção do próprio canal. Neste caso, a fonte da 

mensagem goza de larga credibilidade junto do público-alvo, mas não pode ser 

considerada para estudo ao não ter sido planeada. Se, por um lado, este acontecimento 

isolado favorece o evento devido à popularidade da fonte, por outro, um jornal local, 

por exemplo, não terá o mesmo impacto junto das crianças, mas poderá exercer maior 

influência relativamente aos seus pais. É complexo analisar o emissor porque, no que à 

Terra dos Sonhos diz respeito, são bastante díspares e muitas vezes até desconhecidos 

(quando a mensagem é veiculada à revelia da organização), além de que os recetores se 

fragmentam em dois grupos, muito diferentes entre si.    

 

i) Objetivos da comunicação_ A primeira etapa na determinação do plano de 

comunicação para a Terra dos Sonhos consiste na definição dos objetivos a atingir de 

acordo com o público-alvo. O target é, naturalmente, e como analisado anteriormente, o 

público infantil, mas é tão ou mais necessário chegar também aos adultos. Eles são os 

decisores independentemente da vontade das crianças a quem o evento é dedicado. O 

objetivo primordial da comunicação da Terra dos Sonhos é, portanto, chegar a um maior 

número possível de adultos, preferencialmente integrantes de um núcleo familiar.  

 Paralelamente, procura-se dar a conhecer o evento a cada vez mais escolas, já 

que o público escolar tem uma relevância crucial para o florescimento da Terra dos 

Sonhos. O facto de não ter sido considerado para o estudo de público efetuado não 

significa que seja menos importante que o público geral. Pelo contrário, assume uma 
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posição por vezes mais cimeira: por um lado, é mais fácil cativar uma escola, sempre 

em busca de novas opções simultaneamente divertidas e didáticas para oferecer aos seus 

alunos; por outro, a visita com a escola permite uma primeira introdução ao que o 

evento na Quinta do Castelo pode oferecer. Esta primeira visita pode estimular o 

interesse e incitar as crianças a convidar os pais para uma visita em família ou as 

professoras a recomendarem o evento ou até incentivar uma visita pessoal com a própria 

família. 

 Os objetivos de comunicação passam, portanto, por demonstrar ao público 

geral que a Terra dos Sonhos constitui o evento ideal para uma tarde em família bem 

passada, cujos conteúdos correspondem aos mais elevados critérios de qualidade e com 

uma diversidade que agrada a todos. Para o público escolar, a finalidade prende-se com 

a apresentação da Terra dos Sonhos como escolha oportuna e acessível para atividade 

de fim de período letivo coincidente com a quadra natalícia.  

ii) Recetor_ Tal como observado aquando da análise do público-alvo, o recetor da 

comunicação não se limita a um único grupo, mas sim a dois – as crianças a quem o 

evento se destina e a respetiva família. A fação infantil dos recetores poderá ser 

considerada uniforme; os adultos, pelo contrário, estão bastante fragmentados. A 

organização sabe quem quer atingir – os adultos com um estatuto socioeconómico mais 

elevado – e consegue-o, como o demonstra o a já muito aludido estudo de público. Não 

é sua pretensão, porém, excluir as restantes famílias. O objetivo é, no fim de contas, 

chegar ao máximo de pessoas possível. 

 O público escolar, apesar de estruturalmente diferente, é dissecado de forma 

semelhante: por um lado, os alunos são os indivíduos que importa cativar; por outro, 

não são os adultos que trabalham na escola que decidem a visita. Funcionam como 

intermediários entre as vontades das crianças de experimentar uma nova atividade e os 

seus pais e a sua disponibilidade para contribuir monetariamente. Após uma análise 

superficial, a família, mesmo no contexto escolar, é o público-alvo. Porém, a proposta 

de visita só chega aos pais se a mesma agradar aos responsáveis escolares. Na esfera da 

escola, são eles os decisores e é a eles que a comunicação deve ser dirigida, mesmo que 

o material promocional apresente um teor manifestamente infantil. Daí que o contacto 

telefónico direto, subsequente ao envio do material, seja tão importante. 
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 Independentemente das distintas estratégias de comunicação a operar nos 

diferentes grupos integrantes do público-alvo, o objetivo da comunicação no que ao 

recetor diz respeito é sempre o mesmo – provocar o desejo e a aquisição do serviço. O 

modelo AIDA é um paradigma recorrente quando o assunto é comunicar um 

produto/serviço e induzir as pessoas a adquiri-lo. Não é por acaso que Kotler (1992) 

aconselha a que, num plano de comunicação, o recetor da mensagem seja o primeiro a 

ser analisado. De facto, é em torno do público-alvo que a comunicação deve ser 

construída. Independentemente do modo como preferirmos transmitir a mensagem, é a 

atenção do recetor que deve ser captada, de modo a estimular o interesse e a suscitar o 

desejo que o levem a agir em concordância com os previamente estabelecidos objetivos 

de comunicação.         

iii) Meios de comunicação_ A escolha dos canais de comunicação adequados para a 

veiculação da mensagem vai depender do público-alvo que se pretende atingir e da 

estrutura da própria mensagem. Evidentemente que a mensagem é adaptada de acordo 

com os diferentes meios de comunicação, mas informação estruturada numa mensagem 

mais rígida e formal não será tratada, por vezes pelo mesmo medium, da mesma forma 

que uma mensagem mais criativa e flexível. Apesar disso, o rol de meios a que se 

recorre para publicitar determinado evento não se tem alterado substancialmente ao 

longo dos anos; as únicas modificações que tal lista tem sofrido têm a ver com o 

alargamento do espectro dos media. A Feira Viva não fugiu aos procedimentos 

habituais e a comunicação planeada para a Terra dos Sonhos foi veiculada através dos 

tradicionais canais de comunicação, para além das já indispensáveis ferramentas web 

2.0.  

 Imprensa – a imprensa não é toda igual e os contactos realizados terão de ser, 

por conseguinte diferenciados. As primeiras abordagens efetuadas à imprensa 

restringiram-se ao âmbito local, não só porque existe uma relação bastante mais estreita 

dada a dimensão do meio urbano feirense, mas sobretudo devido ao peso que a 

imprensa local tem no contexto de uma cidade periférica. Os jornais locais dão destaque 

aos acontecimentos relevantes para a cidade, instilando uma noção de identidade nos 

habitantes, que se sentem mais próximos quando estão em causa assuntos que afetam a 

todos (Hodkinson, 2011). Essa unidade social e comunitária é muito mais difícil de 

atingir a nível nacional através de uma publicação cuja distribuição se estenda a todo o 
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território. Elemento essencial na relação entre a empresa e a comunidade local, a 

imprensa local é um meio de comunicação que já se encontra previamente preparado 

para receber a informação e acomodá-la, dada a necessária afinidade deste canal com a 

vida social e cultural da cidade. Uma vez que o seu propósito é unicamente o de 

promover a região em que se insere, acaba por funcionar um pouco, do ponto de vista 

cultural, como montra para as iniciativas da localidade sem que haja necessidade de um 

extenso processo de negociação, o que muitas vezes ocorre com os meios de 

comunicação de dimensão nacional (idem, 2011). Assim sendo, este é um investimento 

permanente, constante de ano para ano no plano de meios. 

 Apesar da inquestionável importância que a imprensa local assume, não 

substitui de forma alguma a imprensa nacional. Se, por um lado, os periódicos locais 

facilitam o desenvolvimento de um sentimento de comunidade e, no caso da Terra dos 

Sonhos, de identificação do evento com a própria cidade (o que permite um mais rápido 

estabelecimento de Santa Maria da Feira como marca cultural, algo já obtido com a 

Viagem Medieval, mas cujo estatuto a Terra dos Sonhos espera conseguir consolidar), 

por outro, os jornais nacionais são imprescindíveis para uma disseminação generalizada 

e eficaz do evento. Claro que não basta escolher um qualquer jornal, desde que de cariz 

nacional; é necessário atender às suas características e à notoriedade de que goza junto 

do público-alvo, bem como o ratio rentabilidade-cobertura. No ponto de análise do 

público-alvo referiu-se que se dava preferência a audiências com um estatuto 

socioeconómico médio a médio-alto possuidores de habilitações literárias de grau 

superior. Indivíduos com estas características não lerão as mesmas publicações que 

alguém que, independentemente do setor socioeconómico em que se insira, detenha 

apenas o ensino básico. É por isso muito importante que se avaliem meticulosamente as 

audiências a atingir antes de se selecionarem os canais de comunicação, sobretudo no 

que se refere à imprensa. A época áurea da imprensa é agora uma era longínqua e as 

pessoas, dada a panóplia de publicações e de outros meios para obter informação à 

escolha, tornaram-se bastante mais criteriosas. Apostar na imprensa escrita permanece 

um procedimento padrão, mas deve ser implementado com cautela. Esta foi a opção da 

Feira Viva para a promoção da Terra dos Sonhos: optar apenas por um jornal nacional, 

mas popular e com abrangente dispersão geográfica. Isto não significa que a Terra dos 

Sonhos foi coberta somente por uma publicação nacional. Trata-se aqui apenas da 

publicidade paga. A estratégia de comunicação concernente às relações públicas e 



17 
 

assessoria de imprensa foi satisfatoriamente eficaz, com destaque em diversas 

publicações de destaque. 

 Rádio – tal como a imprensa escrita, os dias de glória da rádio pertencem ao 

passado. Não deixa, porém, de ser um poderoso meio de comunicação. Há muitas 

décadas relegada para segundo plano pela televisão, a vivência quotidiana demonstra 

que a rádio continua a ser o canal preferencial de uma audiência bastante específica: os 

condutores. A heterogeneidade deste público e a enorme propagação que uma grande 

rádio permite torna-a uma opção muito válida a incluir no plano de meios. A parceria 

com uma das maiores estações radiofónicas nacionais estava prevista, mas não viria a 

concretizar-se devido à canalização de recursos para outros meios e ferramentas que se 

julgaram mais úteis e eficazes. 

 Televisão – a televisão é o meio de comunicação de massas por excelência. 

Uma marca bem-sucedida passa invariavelmente pela publicidade em televisão. O seu 

enorme potencial de divulgação transforma-a também num medium muito dispendioso, 

motivo pelo qual a Feira Viva optou por não comprar espaço publicitário televisivo, 

mas sim recorrer a uma parceria previamente estabelecida com a RTP1, concretamente 

com o programa matinal “Praça da Alegria”. A escolha da estação pública de televisão 

não se prendeu com índices de audiência. Mais uma vez, é preciso pensar no público-

alvo, suas características e hábitos de consumo. Os canais públicos de televisão são 

projetados para servir as populações e visam estabelecer-se como referência de 

qualidade ao nível de conteúdos; a sua continuidade está assegurada, pelo que as 

audiências não constituem a principal preocupação. Importa, isso sim, proporcionar 

diversidade e qualidade na oferta (Cruz, 2002). Este cuidado com os conteúdos 

programáticos acabam por elevar as emissoras nacionais a meio de comunicação de 

elite. No caso português, será mais ou menos equivalente à RTP2. Neste momento, 

chega-se a um impasse: por um lado temos um canal de qualidade ao qual a associação 

ao evento em questão é desejável; por outro, as baixas audiências comprometem o 

principal objetivo. A RTP1 surge como solução de compromisso – o selo de qualidade 

que um canal público confere sem prescindir das vastas audiências (à data de hoje, 2 de 

julho de 2011, a Marktest informa um share de 21, 6%, apenas um ponto abaixo do 

share da SIC). O dia 7 de dezembro de 2010, véspera da abertura oficial da Terra dos 

Sonhos, marcou uma emissão especial da “Praça da Alegria”, com transmissões 

regulares em direto da Terra dos Sonhos. Esta proveitosa parceria permitiu uma grande 

exposição do evento num momento-chave da calendarização do mesmo. 
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 Site e Web 2.0 – cada vez mais um must-have da comunicação, a criação de 

um site oficial é crucial para o sucesso de um evento. Seja por oportunidade ou 

necessidade, é já um hábito realizar uma pesquisa de informação automática quando se 

toma conhecimento de uma empresa ou, neste caso, evento. A identificação de 

necessidade cultural, a qual tem de ser satisfeita, representa uma oportunidade perdida 

para um evento caso este não tenha um site institucional. Atualmente, não ter um site 

oficial dificulta imenso a promoção e venda de um produto ou serviço dadas as escassas 

informações que um simples anúncio fornece. Os consumidores querem saber mais, 

sobretudo quando se trata de um produto cultural, em que tudo conta, desde que chegam 

ao local até saírem, não se limitando ao usufruto do serviço. Um site completo, 

contendo as informações gerais e oferecendo uma espreitadela para as edições 

anteriores, permite aos potenciais visitantes da Terra dos Sonhos saber o que poderão 

encontrar e facilitar uma decisão mais esclarecida. 

 Complementarmente, as ferramentas de web 2.0 são já habituais meios de 

promoção. A Feira Viva não poderia evitar esta crescente tendência, pelo que a Terra 

dos Sonhos mereceu a criação de uma página no Facebook, permitindo assim uma 

maior interação com frequentes e potenciais novos visitantes. Além disso, a promoção 

de passatempos, por exemplo, facilita o efeito viral e, por conseguinte, uma divulgação 

mais ampla.      

 Canais pessoais de influência – os canais pessoais de influência, não obstante 

a impossibilidade de controlo que implicam e, portanto, a sua imprevisibilidade, são 

extremamente eficazes, sobretudo no caso de produtos como a Terra dos Sonhos. O 

estudo de público revelou, como mais adiante se poderá verificar, que a comunicação 

boca-a-boca é crucial na disseminação do evento. Uma vez que se trata de um serviço 

cultural e que a experiência do visitante não se resume à fruição do mesmo (o consumo 

envolve igualmente o atendimento, as infraestruturas, etc.), as fontes de comunicação 

pessoal assumem particular importância. O consumo é simultâneo à produção, pelo que 

os potenciais visitantes preferem saber de pessoas que conhecem e em quem confiam se 

o evento vale ou não a pena, consoante os seus gostos pessoais e os hábitos culturais 

familiares. O peso assumido pelo word-of-mouth vai de encontro à teoria de Kotler 

(1992) de que os canais pessoais de influência são especialmente tidos em conta pelos 

consumidores quando se considera a aquisição de produtos ou serviços raramente 

comprados, caros ou com um alto risco de insatisfação. A Terra dos Sonhos insere-se 

nesta categoria: é organizada apenas uma vez por ano e, apesar de o ingresso ser tão 
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caro quanto um bilhete de cinema, a visita implica outros investimentos, sobretudo se o 

visitante provier de localidades mais distantes. Os visitantes contam, por isso, com a 

opinião de familiares e amigos mais experientes para lhes fornecer detalhes e auxiliá-los 

na decisão. 

 É muito importante, por todos estes motivos, oferecer mais do que uma 

programação diversificada e de qualidade. Não é possível controlar o efeito boca-a-

boca, portanto o ideal é prevenir qualquer recomendação negativa e oferecer igualmente 

um bom serviço pré e pós-venda, assim como garantir o máximo profissionalismo por 

parte de todos os colaboradores.     

 

iv) Mensagem_ A Terra dos Sonhos é comunicada como um evento infantil que se 

diferencia dos demais. Aquilo que se tenta transmitir através de todos os suportes de 

comunicação é o ambiente mágico que se vive no recinto, ou seja, induzir uma sensação 

agradável no público relativamente ao evento. Procura-se deste modo criar um modelo 

representativo na mente do recetor (Kotler, 1992); ao observar os elementos agradáveis 

que a mensagem, tanto visual quanto escrita e até mesmo as peças jornalísticas em torno 

do evento, transmite, o público espera poder reproduzir essas mesmas sensações quando 

experimentar o serviço pessoalmente.  

 A mensagem foi elaborada tendo como base os padrões infantis. Nunca se 

ignorou a importância das opiniões adultas, mas um evento infantil cuja mensagem 

publicitária não cative as crianças dificilmente vingará. As crianças identificam marcas 

e produtos graças ao simbolismo que lhes atribuem e cobiçam-nos consoante se 

integrem nos seus modelos mentais, que correspondem a uma série de critérios de 

perceção social relacionados com questões como a idade ou os papéis de género 

(Carlson e Macklin, 1999). As metáforas que apelam à sua imaginação funcionam para 

o público infantil no que à publicidade diz respeito, da mesma forma que uma marca 

endossada por uma popular celebridade chama muito mais a atenção de um adulto. Uma 

mensagem que lhes comunique a possibilidade de aceder a um espaço onde a fantasia e 

o irreal podem fluir livremente tem muito mais impacto nas crianças do que a simples 

promessa, sem mais nada, de uma tarde bem passada. No fundo, há que perceber que 

fornecer informações completas não é o essencial para elas, tal como o é para os seus 

pais e outros adultos. Quem está por detrás do projeto de comunicação deverá por 

momentos regredir cronologicamente e refletir no que deseja uma criança. E o que as 

crianças querem neste caso é saber que visitando a Terra dos Sonhos poderão conviver 
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com muitas das figuras que povoam o seu imaginário, quer elas tenham consciência de 

que são apenas fruto de uma fértil e ainda irrestrita imaginação ou não.    

 

v) Media Mix 

 

 A Terra dos Sonhos inicia-se, alguns dias antes da abertura de portas, com a 

chegada do Pai Natal (ainda que, tecnicamente, a chegada do Pai Natal faça parte do 

Projeto Envolver, uma iniciativa que visa estreitar os laços entre o evento e a 

comunidade local). Como tal, a comunicação do evento é inicialmente planeada em 

função deste primeiro acontecimento. Independentemente disso, a comunicação é 

sempre pensada para que fragmentos de informação cheguem a público e imprensa em 

datas estratégicas. Pretende-se assim suscitar o interesse em períodos próximos de um 

acontecimento-chave no desenrolar do evento e atrair visitantes, sem que o 

esquecimento interviesse nos processos de decisão, indo assim de encontro ao modelo 

AIDA, o qual enuncia que é necessário informar, persuadir e relembrar os membros do 

público-alvo para que o interesse e o desejo nunca se percam. 

 Tendo em conta que a finalidade principal da organização era cativar 30 mil 

visitantes com menos recursos disponíveis e um horário reduzido, foi imperativo 

selecionar os meios de comunicação que maior custo/benefício ofereceram em edições 

anteriores, ou seja, para uma determinada cobertura interessam os canais que maior 

rentabilidade proporcionem. Existem alguns critérios a seguir que auxiliam no momento 

de executar o planeamento de meios. Para além do critério relacionado com o maior 

rendimento para uma mesma cobertura, questões como a notoriedade, as características 

técnicas, a adequação ao alvo e a novidade do suporte têm de ser refletidas aquando do 

planeamento. O media mix relativo à Terra dos Sonhos tem estes critérios em 

consideração ao incluir canais de comunicação cujas especificidades se adaptam aos 

segmentos de mercado a atingir, nomeadamente no que respeitam os objetivos 

geográficos e o uso de plataformas web 2.0 que permitem uma maior proximidade do 

público. 

 Marketing above the line  

 Os meios de comunicação que se dirigem diretamente ao público são os que 

angariam uma maior porção do orçamento adjudicado à comunicação. Os cartazes 

foram os suportes menos dispendiosos. Os programas, indispensáveis e cuja impressão é 

cara e sempre em grande número, aumentaram os custos sobremaneira. A gramagem 
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elevada, a cores, e as dobras impressas inflacionaram os preços previstos para os 

programas, levando a que estes itens reclamassem para si uma boa fatia do orçamento. 

Mupis e outdoors também não puderam ser dispensados do plano de meios dada a sua 

importância estratégica nos meios urbanos. A sua colocação concentrou-se no concelho 

de Santa Maria da Feira, ainda que a posteriori essa opção se tenha revelado pouco 

rentável. Os inevitáveis flyers foram igualmente distribuídos dentro do concelho, o que 

limita ligeiramente a divulgação, mas a organização a isso acaba por ficar obrigada por 

questões logísticas.       

 O site, como analisado anteriormente, é uma ferramenta que já não é possível 

dispensar. É no site que os potenciais visitantes satisfazem a curiosidade suscitada pelo 

material impresso; é lá que procuram informações completas, desde preços e acessos até 

informações gerais de programação. Em conjunto com o perfil de Facebook, os meios 

eletrónicos foram bem explorados e mostraram-se muito úteis: são de simples 

manutenção, user friendly, abarcam muita informação, não implicam custos adicionais e 

funcionam muitas vezes de forma viral. Daí que se tenha investido num layout mais 

elaborado, sempre a remeter para a magia e a criatividade infantis, algo que já ocorria 

em edições anteriores, mas em 2010 optou-se por recorrer aos serviços de uma 

ilustradora capaz de captar esse espírito com eficácia. O layout concordava com o 

design dos restantes materiais: outdoors, mupis, flyers, programas e restante material 

promocional. Na decisão de contratar uma ilustradora pesou a limitação orçamental. 

Mostrou-se, porém, uma opção acertada. 

 

 Marketing below the line 

 Dirigido ao público geral, as atividades de marketing above the line não são 

necessariamente as primeiras a ser planeadas. Apesar de ser o destinatário do evento, o 

público é invariavelmente o último a saber de todos os pormenores. Para que as 

informações cheguem às audiências e haja de facto uma Terra dos Sonhos a visitar, há 

muito investimento a ser feito prévio à publicitação manifesta do evento. Antes de tudo 

o resto, é imperativo suscitar a curiosidade da imprensa e dinamizar o espaço geográfico 

que envolve a Terra dos Sonhos. Para isso foram traçadas e postas em prática algumas 

iniciativas de marketing below the line. 
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 Mailing para a imprensa 

 Desde a primeira edição da Terra dos Sonhos que a organização – ou, em 

concreto, o Departamento de Imagem e Comunicação – envia atempadamente aos seus 

contactos nos variados meios de comunicação social material promocional alusivo à 

Terra dos Sonhos. Este mailing é reinventado anualmente de modo a que o fator 

surpresa e a vontade de saber mais novidades sobre o evento não se percam. Em 2010, 

as redações selecionadas receberam uma chávena de chá personalizada e a “receita” 

para um chá de sonhos; complementarmente, foi incluída uma pen drive que encerrava 

toda a informação necessária para a elaboração de uma peça jornalística relativa à Terra 

dos Sonhos. A imprensa abrange, neste caso, tanto canais de comunicação escritos 

como rádio, televisão e agências noticiosas.  

 O mailing para a imprensa converteu-se num procedimento habitual pelo que 

já é incluído no plano de meios, mesmo antes de estar definido qual o brinde a enviar. 

No entanto, não se trata de um custo fixo; diferentes formatos implicam dispêndios 

distintos e a imprevisibilidade dos gastos poderá pesar mais do que o esperado no 

orçamento final.      

 Projeto Envolver 

o Bases para copos e bandeirolas_ A produção de bases para copos e bandeirolas 

não foi planeada com muita antecedência. Resultou do lançamento da questão „o 

que fazer para envolver toda a cidade, nomeadamente restauração e hotelaria, no 

evento?‟. A resposta, depois de se terem considerado muitas outras 

possibilidades, foi a entrega de bases e bandeirolas em locais com maior 

visibilidade e/ou com potencial para chegar ao estrato socioeconómico desejado. 

Foram encomendadas cerca de 15 000 bases para copos e uma quantia 

consideravelmente menor – mas indeterminável – de bandeirolas, destinadas a 

ser colocadas em sobremesas. 

 Estes são suportes cuja classificação é dúbia: pretende-se chegar ao público 

em todas as frentes, mas o propósito principal é estabelecer uma ligação 

subjacente entre a Terra dos Sonhos e a cidade. 

o Concurso de montras_ Tal como os suportes do ponto anterior, o concurso de 

montras foi projetado para fomentar uma maior identificação entre o evento e 

Santa Maria da Feira. Este instrumento é utilizado no âmbito da Viagem 

Medieval com grande sucesso. No contexto da Terra dos Sonhos, os resultados 

ficaram bastante aquém do esperado. Fica por determinar a que se deve o êxito 
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diminuto, se devido à tenra idade do evento se a outro motivo qualquer. É 

também uma incógnita se se continuará a investir no concurso de montras na 

esperança de que a crescente notoriedade da Terra dos Sonhos impulsione maior 

aderência ou se, pelo contrário, se optará por outra solução para envolver a 

comunidade comercial feirense. 

o Chegada do Pai Natal e camião_ Como já mencionado, a chegada do Pai Natal 

marca a abertura da Terra dos Sonhos, ainda que as portas da Quinta do Castelo 

só se abram alguns dias depois. 

 A chegada do Pai Natal é, por si só, um evento. Geralmente decorre pelas ruas 

de Santa Maria da Feira. Em 2010 a organização foi forçada pelas adversas 

condições climatéricas a conter num só local, o Cineteatro António Lamoso, um 

espetáculo projetado para ser um desfile. Esse espetáculo acabou por consistir 

numa breve apresentação das várias plataformas, culminando na entrada do Pai 

Natal pelo Teatro adentro. Esta iniciativa é obviamente importante por três 

motivos: em primeiro lugar, é extremamente cativante para as crianças saber que 

irão poder conviver com uma figura que idolatram; um segundo ponto é a 

constante transmissão do “hino” da Terra dos Sonhos, que permite recordar o 

público de um elemento identificativo do evento; finalmente, o camião no qual o 

Pai Natal é transportado para fora da cidade após o espetáculo é apresentado 

totalmente decorado no seu interior e ornamentado por fora com vinis alusivos à 

Terra dos Sonhos. Deste modo, o camião, que, após este primeiro momento do 

evento, continuará a circular com regularidade pela cidade e arredores, 

funcionará como um outdoor circulante e, indubitavelmente, muito mais 

chamativo que os outdoors convencionais.   

o Atividades escolares_ as escolas também não foram esquecidas no âmbito do 

Projeto Envolver. A organização procede ao contacto direto com as escolas para 

informá-las do evento e persuadi-las a visitar a Quinta do Castelo. No entanto, 

este é um procedimento habitual para escolas fora do concelho de Santa Maria 

da Feira. Às escolas feirenses são oferecidos bilhetes (por intermédio da Câmara 

Municipal), o que poderá incentivar à posterior visita das crianças com as 

respetivas famílias, para além de indiciar uma preocupação com o envolvimento 

da comunidade escolar local nas atividades culturais promovidas pela autarquia. 

 Para além desta ação, a organização da Terra dos Sonhos promove anualmente 

workshops em algumas escolas do concelho para posterior atuação ou na Terra 
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dos Sonhos (caso dos coros infantojuvenis da plataforma Árvore Cintilante) ou 

no espetáculo de chegada do Pai Natal. Outra finalidade de alguns dos 

workshops programados para envolvimento das escolas feirenses consistiu em 

proporcionar formação artística aos jovens, tentando simultaneamente cativá-los 

para o voluntariado de figuração na Terra dos Sonhos.  

  

 O único ponto em que a Terra dos Sonhos fica a perder para a concorrência no 

que concerne a estratégia multimédia é no facto de a Vila Natal incluir anúncios 

televisivos no seu media mix. A visibilidade e a abrangência que a televisão empresta 

ainda não foram exploradas pela Feira Viva para promover a Terra dos Sonhos, muito 

devido ao orçamento disponível para comunicação.   

 

f) Perceção 

 

 Não é difícil compreender o motivo pelo qual a Terra dos Sonhos exerce tanto 

fascínio sobre as crianças e até sobre os adultos que as acompanham: a magia que os 

espetáculos transmitem, auxiliados pelo próprio espírito natalício da época. Todavia, os 

espetáculos e figurações não são os únicos que merecem crédito. A Quinta do Castelo é 

um espaço que, mesmo vazio, evoca uma ambiência quase etérea. A quinta está em 

ligeiro socalco, tem algumas árvores frondosas, as suficientes para fazer esquecer 

momentaneamente que se está na cidade, e alberga uma gruta artificial. Todos estes 

elementos servem para provocar no visitante o sentimento de transporte para outra 

realidade, para um imaginário bem presente nas crianças e ali materializado e, no caso 

dos adultos, algo esquecido desde a infância. O facto de o espaço ser fonte de 

admiração, não apenas para miúdos, mas igualmente para graúdos, tem explicação 

simples: os visitantes sentem que ali recuperam um pouco da magia que se perde com o 

crescimento e com as várias exigências da vida. Uma parte deles que foi forçosamente 

colocada de parte, ao não se enquadrar no “mundo real”, é recuperada na Quinta do 

Castelo, mesmo que só por uma tarde. 

 

g) Preço 

 

 O preço de entrada na Terra dos Sonhos foi, em 2010, de 6€. No entanto, 

houve um número demasiado grande para ser contado e aqui mencionado de pessoas 
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que usufruíram do preço reduzido de 5€. Este valor aplicava-se não apenas a escolas 

(porque, por definição, os visitas escolares implicam um número considerável de 

pessoas), mas a qualquer grupo que igualasse ou excedesse os 15 visitantes. Foram 

definidas, contudo, uma série de condicionantes para o acesso ao preço reduzido. A 

saber: 

Bilhete familiar 

 Pack 1 – máximo dois adultos (1A+3C ou 2A+2C) 

 Pack 2 – máximo dois adultos (2A+3C) 

 Pack 3 – máximo dois adultos (2A+4C) 

 O sétimo elemento paga o preço normal de 6€.   

Bilhete de grupo 

 Aplicável tanto a escolas como a público geral; 

 Por cada 15 bilhetes comprados, são oferecidos dois. 

  

 As crianças até dois anos, inclusive, estavam isentas de pagamento de bilhete.  

 Há que referir ainda a questão dos vouchers oferecidos às escolas públicas do 

concelho de Santa Maria da Feira. Este é um acordo realizado entre a Feira Viva e a 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. A Câmara paga os bilhetes dos alunos 

feirenses do ensino básico. Em 2010, no entanto, as regras de pagamento mudaram 

ligeiramente relativamente ao ano anterior. Em 2009, a Câmara pagou, além dos 

bilhetes, o transporte das crianças. Na edição do ano passado, as escolas tiveram de 

arcar com os custos dos autocarros. 

 Por questões de confidencialidade, não se poderá divulgar neste relatório qual 

o valor desses mesmos vouchers pagos pela Câmara. Poder-se-á, contudo, explanar o 

processo de troca dos vouchers. Os cupões eram válidos apenas para uma criança até 12 

anos e podiam ser levantados na bilheteira por um adulto, desde que na presença da 

criança. Os acompanhantes da criança teriam, naturalmente, de adquirir bilhetes 

normais. Todos os cupões mencionavam ainda a sujeição à limitação do espaço. 

 Finalmente, eram também emitidos vouchers promocionais. Estes cupões eram 

igualmente trocados na bilheteira por uma entrada e foram oferecidos na sequência de 

concursos e passatempos, nomeadamente o Concurso de Montras, cujos prémios 

incluíam a oferta de bilhetes para a Terra dos Sonhos.  
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2. Análise Externa 

 

 A avaliação de uma empresa, das suas limitações e potencialidades, baseada 

apenas numa análise interna fica muito aquém do necessário. A delineação de um plano 

e de uma estratégia de comunicação eficazes impõe identificar os seus pontos fortes e as 

ameaças, tanto estruturais como alheias aos procedimentos da empresa. Optou-se, neste 

sentido, por realizar uma análise das Cinco Forças de Porter, acrescentando, com base 

em Teixeira Santos (2011) uma sexta “força”, os patrocínios e apoios. 

 

2.1. Cinco Forças de Porter 

 

 

 

Fonte: Michael Porter (1979:6) 

 

1. Novos entrantes Avaliar com que facilidade ou dificuldade os novos concorrentes 

começam a competir. Questionar se existem barreiras.   

  O surgimento de evento semelhante à Terra dos Sonhos não é uma ideia de 

todo impossível de se realizar. Afinal, depois da estreia do evento-estrela da Feira Viva, 

a Viagem Medieval, muitos outros eventos decalcando o mesmo formato apareceram 
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um pouco por todo o país. O mesmo pode vir a ocorrer com a Terra dos Sonhos, que 

poderá servir de modelo a outros municípios para a implantação dos seus próprios 

eventos infantis de Natal. A maior conveniência geográfica que isso significaria para 

alguns atuais visitantes poderia implicar o desvio de alguns deles para os eventos mais 

próximos de si. A Terra dos Sonhos poderá contornar esta potencial barreira mantendo 

os atuais padrões de qualidade, mas aspirando a um constante melhoramento, e 

assumindo-se como a referência de todos os eventos análogos que possam entretanto 

aparecer.  

  

2. Produtos substitutos Com que facilidade um produto ou um serviço pode ser 

substituído por outro especial ou mais acessível financeiramente?   

 Os eventos do Europarque, também em Santa Maria da Feira poderão ser 

encarados como produtos substitutos, caso, a título de exemplo, da Vila Moleza, 

espetáculo baseado numa popular série de animação e que, portanto, se poderá tornar 

mais apelativo para o público-alvo. Não constitui, no entanto, um substituto a nível 

financeiro, tratando-se de um produto substancialmente mais dispendioso: o preço do 

bilhete para a Vila Moleza oscilava entre os 18 e os 30€, enquanto o custo de ingresso 

na Terra dos Sonhos se restringe aos 5/6€. Além disso, os espetáculos do Europarque 

têm uma duração muito mais limitada, sendo exibidos apenas uma noite ou um fim de 

semana.  

 Existem alguns produtos que, não oferecendo um formato ou conteúdo 

inaudito, poderão ser considerados substitutos a nível financeiro. O cinema ou o circo 

(produto que até poderá ser visto como especial já que a sua oferta é ocasional) 

constituem uma alternativa perfeitamente válida e muitas vezes preferível, dada a sua 

eventual conveniência geográfica. Para o público escolar, que geralmente reserva a 

época de Natal para uma atividade extracurricular diferente do habitual, a proximidade 

geográfica faz toda a diferença se o preço for uma variável constante, o que se verifica 

no caso destes três produtos – Terra dos Sonhos, cinema e circo, ainda que o preço deste 

último possa oscilar consoante a sua nomeada.     

 

3. Poder dos consumidores Identificar a robustez do poder de compra. Quem compra 

pode causar grandes variações nos volumes dos produtos ou serviços comercializados? 
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 Apesar da diminuição geral do poder de compra em Portugal, não se verifica 

uma descida de afluência. O segmento da Terra dos Sonhos pertence a um escalão 

socioeconómico mais elevado (indicadores como o nível de escolaridade são prova 

disso – ver resultados do inquérito ao público), pelo que a visita a eventos desta 

natureza não será afetada, nem que seja pela raridade a que o público tem acesso à Terra 

dos Sonhos. Trata-se de um serviço que se supõe rigidamente elástico, mas cuja procura 

se baseia no rendimento; o rendimento disponível diminui, como já foi analisado, o que 

não significa que a procura decresça proporcionalmente.  

 

4. Poder dos fornecedores Existem muitos potenciais fornecedores do nosso serviço? 

Conhecemos a existência de um monopólio? 

 Se considerarmos que um evento como a Terra dos Sonhos é construído em 

torno de uma série de espetáculos, os quais são desenvolvidos por grupos artísticos 

especializados, não será difícil concluir que a oferta de fornecedores é diminuta. O 

mercado cultural português é muito pequeno, o que vai de encontro aos reduzidos 

gastos com a cultura no nosso país. Observando o Quadro 1 (Anexos), os gastos 

pecuniários em cultura das câmaras municipais em 2009 limitaram-se aos 3.77% do 

orçamento e houve um decréscimo no investimento relativamente a 2008. É certo que 

existem questões prioritárias, mas esta percentagem reduz o valor social da cultura a 

uma insignificância descabida. O resultado lógico deste fraco investimento é o baixo 

número de grupos artísticos organizados, isto é, os fornecedores acabam por assumir 

uma posição de vantagem face aos organizadores no caso de se verificar alguma disputa 

entre os dois eventos, o que até à data nunca se verificou dada a opção da Feira Viva de 

recorrer maioritariamente a grupos locais. É difícil prever se alguma vez se terá de 

instaurar uma negociação com os atuais ou futuros grupos devido a abordagens por 

parte da organização de outros eventos semelhantes, seja a Vila Natal ou outros que 

possam surgir.   

 

5. Poder da concorrência Existe uma forte concorrência entre os concorrentes atuais? 

Há uma empresa muito dominante ou a concorrência é bem distribuída?  

 O concorrente mais direto, a Vila Natal, decorre em Óbidos, o que significaria, 

à partida, que a concorrência, ainda que disputada, acabaria por não ser direta. No 

entanto, a realidade é bem diferente. O estudo de público efetuado permitiu um contacto 
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direto com os visitantes da Terra dos Sonhos e, consequentemente, com as suas 

experiências e pontos de vista relativamente ao evento. Não sendo possível precisar o 

número de pessoas que o afirmaram, uma boa percentagem referiu ter visitado também 

a Vila Natal. Esse facto não as impediu de visitar em seguida a Terra dos Sonhos, nem 

que fosse para perceber a qual dos eventos valeria realmente a pena, na sua opinião, 

voltar. Ou seja, a distância é ilusoriamente dissuasora, o que possibilita a existência de 

uma efetiva concorrência direta. 

 Se, por um lado, o lapso geográfico que os separa não impede o 

estabelecimento de uma relação de concorrência que quase se assemelha ao duopólio 

não coordenado, por outro, é essa mesma distância que permite que os dois eventos 

coexistam sem que um seja mais dominante que o outro.  

 

2.2. Patrocinadores 

 

 No caso da Terra dos Sonhos, os apoios e os patrocínios por pouco se 

distinguem uns dos outros. Tanto quanto me foi dado a conhecer os patrocínios 

pecuniários – e que não identificáveis com mecenato – são inexistentes. Os patrocínios 

são geralmente prestados em géneros: a MCoutinho proporciona veículos; os 

Transportes Sardão cederam um dos seus camiões para ser transformado em outdoor 

circulante a preços bastante abaixo dos praticados; a DNSI ofereceu os seus serviços de 

instalação de câmaras no recinto e apoio técnico. Quanto aos apoios da Segurança 

Social de Aveiro, Água das Pedras e Jornal de Notícias, limitaram-se ao endosso mais 

ou menos expresso, o que não invalidou o pagamento de publicidade no JN, ainda que a 

valores mais reduzidos do que os que seriam habituais. 

 É de suma importância referir ainda o apoio da Câmara Municipal de Santa 

Maria da Feira. É ela a grande financiadora das atividades da Feira Viva e, por extensão, 

da Terra dos Sonhos. O orçamento disponível para o Departamento de Imagem e 

Comunicação, assim como o de todos os restantes departamentos envolvidos na 

organização do evento, é adjudicado pela Câmara, ou não fosse a Feira Viva uma 

empresa pública. 
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3. Análise SWOT 

Forças 

(F1) Conceito original  

(F2) Qualidade de formato e espetáculos, 

largamente corroborada pelo público  

(F3) Espaço envolvente adequado ao tipo de 

evento   

Oportunidades 

 (O1) Reconhecimento de Santa Maria da Feira 

como concelho vocacionado para a cultura 

(O2) Época propícia a gastos extra  

(O3) Único evento do género no Norte do país 

Fraquezas 

(D1) Cortes orçamentais 

(D2) Evento demasiado recente 

(D3) Concentração de distintos tipos de público 

 (D4) Espaço suscetível às condições climatéricas 

Ameaças 

(A1) Óbidos Vila Natal 

(A2) Menos rendimento disponível para atividades 

de lazer 

 

Forças 

 

(F1) Este é um conceito original, concebido pela Feira Viva, ou seja, o formato não foi 

comprado a outra entidade. Pode parecer irrelevante, mas o facto de se apostar na 

criação própria faz a diferença. A criação de conteúdos é, aliás, uma das insígnias da 

Feira Viva, que considera o reforço desta capacidade um dos grandes objetivos para o 

presente ano. A necessidade de construir eventos de raiz não se relaciona, como à 

partida se poderia pensar, com o potencial comercial da ideia, isto é, que a “patente” da 

iniciativa possa ser vendida a outra entidade, ganhando assim dividendos. Essa não é a 

finalidade da criação própria. Conteúdos criados internamente servem propósitos mais 

visíveis a longo prazo: só iniciativas nunca vistas podem ajudar a desenvolver uma boa 

reputação junto do público e um prestígio duradouro, além de fomentar a possibilidade 

de tornar a empresa organizadora numa referência junto de outras instituições. 

 

(F2) A segunda força acaba por derivar do ponto anterior. Os espetáculos e animação 

que convertem a Quinta do Castelo na Terra dos Sonhos são imaginados pela Feira Viva 

e comissionados a grupos de teatro, dança, etc., preferencialmente provenientes da 

região de Santa Maria da Feira. Esta é uma aposta cada vez mais evidente e a opção 

local continuará a ser um objetivo a cumprir. Apoiar os grupos locais, o que ajuda a 

criar, em contrapartida, um maior sentimento comunitário, não significa que se 

negligencie a qualidade; procura-se conjugar ambos os fatores de modo a oferecer ao 

público um evento pautado por grande nível de exigência e dedicação, potenciando um 
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ótimo produto final. O excelente desempenho de todos os performers e a qualidade dos 

espetáculos – tanto no que se refere ao conteúdo, como à cenografia, sonoplastia e 

demais elementos – contribuem em grande medida para o elevado grau de satisfação 

dos visitantes (como confirmado pelo estudo de público realizado, exposto mais 

adiante). Independentemente de se tratar de um evento com formato pouco comum no 

nosso país, o conteúdo do mesmo deverá almejar a um alto patamar no que à qualidade 

diz respeito. Evitam-se, deste modo, as comparações com iniciativas semelhantes que 

possam entretanto surgir ou, nomeadamente, com o seu principal concorrente, a Vila 

Natal em Óbidos. A existirem, tais comparações favorecerão a Terra dos Sonhos, se a 

organização continuar a encarar os espetáculos que oferece como a sua maior força e, 

por conseguinte, apostar, sempre que os recursos o permitirem, no crescente 

melhoramento.   

 

(F3) O papel da Quinta do Castelo no sucesso da Terra dos Sonhos vai muito para além 

de mero repositório das plataformas. Tal como mencionado na alínea f do ponto 1.1.2, a 

Quinta do Castelo é um espaço que propicia o ambiente mágico e natalício que o evento 

pretende transmitir aos seus visitantes. Como tal, a Quinta do Castelo é uma enorme 

mais-valia para a Terra dos Sonhos ao instilar nos seus visitantes o espírito necessário 

para imergir inteiramente nas atividades propostas. Um espaço mais árido e menos 

isolado da cidade poderia implicar um efeito artificial de local transformado para um 

único propósito. Na Quinta do Castelo, contudo, isso não é necessário devido às suas 

características naturais. O facto de o espaço deslumbrar por si só, independentemente de 

estar vazio ou ocupado por plataformas de animação, permite um efeito ampliado de 

fantasia tornada realidade, tanto para crianças como para adultos.   

 

Fraquezas 

 

(D1) Os últimos anos não se têm revelado fáceis economicamente a nível mundial, mas 

Portugal tem sofrido graves consequências, em particular nos últimos meses. Contudo, 

as dificuldades têm vindo a sentir-se muito antes de 2011, com os primeiros sinais de 

alerta de crise internacional em 2008. Não será então surpreendente que já no ano 

passado se tivesse de trabalhar com um orçamento mais reduzido. A Feira Viva é 

financiada pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, pelo que se vê também 

afetada pelos cortes orçamentais sofridos a nível da administração local.  
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 O Plano de Atividades e Orçamento‟11 da Feira Viva refere-se aos cortes a 

que a empresa foi sujeita: a comparticipação camarária à empresa no corrente ano foi 

reduzida em mais de 22% relativamente ao ano transato e, em concreto, o apoio 

pecuniário à realização de eventos culturais sofreu um corte de 375 000€. Obviamente 

que esta limitação de fundos financeiros fragiliza a organização de um evento de 

considerável envergadura como é a Terra dos Sonhos.  

 

(D2) Na sequência dos referidos cortes orçamentais, os primeiros eventos a sofrer são os 

de cariz cultural – mais até que os desportivos – e, particularmente aqueles cuja 

implementação ainda não é muito sólida. A Terra dos Sonhos enquadra-se nestes dois 

critérios: é simultaneamente um evento cultural e demasiado recente para se verificar 

uma consolidação consistente que permita apelar à sua importância para a vida da 

cidade.   

 

(D3) Uma outra fraqueza diz respeito ao evento propriamente dito e é uma 

consequência decorrente da reformulação do horário de funcionamento. Uma vez que na 

última edição a Terra dos Sonhos encontrava-se aberta apenas às quintas-feiras, sextas-

feiras, fins de semana e feriados (e é expectável que assim se mantenha na edição de 

2011), verificou-se uma concentração excessiva de público geral e público escolar, 

causando alguns constrangimentos a nível de espaço disponível, sobretudo na última 

semana, em que a lotação se aproximou do esgotamento. Ainda que a lotação do espaço 

ascenda aos cerca de 5000 indivíduos, a realidade é bem diferente; a partir dos 3500 

visitantes, começa a observar-se um congestionamento na circulação, o que torna a 

visita bastante menos satisfatória e, em última instância, motiva queixas e poderá levar a 

que menos uma família visite a Terra dos Sonhos na edição seguinte.  

 

(D4) A beleza natural da Quinta do Castelo é indiscutível, assim como a sua adequação 

ao tipo de evento que é a Terra dos Sonhos. Isso não invalida, no entanto, a existência 

de algumas fragilidades, nomeadamente a sua suscetibilidade às condições climatéricas 

adversas.  

 A Terra dos Sonhos decorre, como é sabido, na quadra natalícia, em pleno 

inverno, o que implica, naturalmente, a sujeição a um clima menos favorável a 

atividades ao ar livre. Na impossibilidade de transferir todo o evento para um espaço 

fechado, hipotética mudança que retiraria grande parte do apelo ao evento, é necessário 
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contar com a inevitabilidade da chuva, do frio e do vento. Apesar de se presumir que os 

visitantes não vão desvalorizar o evento com base nas condições meteorológicas 

aquando da sua visita, estas poderão desincentivar uma ida à Terra dos Sonhos, 

constituindo assim uma fraqueza totalmente fora do controlo da organização.   

 

Oportunidades 

 

(O1) A cultura tem vindo a ser cada vez mais reconhecida como fator relevante no 

crescimento e valorização social. Os investimentos governamentais na cultura têm 

observado progressos lentos, mas constantes (ver Quadro 2, Anexos); ainda que esses 

progressos não sejam visíveis nos valores percentuais, os valores absolutos demonstram 

uma maior preocupação com a literacia cultural da população. Esta, por seu lado, 

também dedica uma percentagem crescente do seu rendimento disponível às atividades 

culturais e de lazer (ver Quadro 3, Anexos).  

 Apesar destes indicadores positivos de que a cultura é, cada vez mais, um 

elemento importante na nossa vida quotidiana, ainda é, em muitos aspetos, considerada 

uma frivolidade. Como tal, e compreensivelmente, ocupa uma posição longe de ser 

prioritária, o que provoca alguns atrasos no que ao desenvolvimento de conteúdos e 

novos produtos e serviços culturais diz respeito. Não será portanto uma surpresa 

verificar que a Terra dos Sonhos é um evento único no Norte do país. Este tipo de 

eventos não é, de todo, comum no nosso país, sendo que na zona norte de Portugal, a 

Terra dos Sonhos é a única oferta existente. Esta singularidade é uma enorme vantagem 

e, como tal, uma oportunidade que deverá ser explorada ao máximo. Mesmo na 

eventualidade de surgirem novas iniciativas nas mesmas linhas, se a gestão e o 

desenvolvimento forem bem executados, a Terra dos Sonhos estará já bem estabelecida 

e será uma referência. Até lá, a organização poderá posicionar o evento como o evento 

de Natal no Norte de Portugal, permitindo simultaneamente uma consolidação da Terra 

dos Sonhos como evento de qualidade e amenizar a concorrência com a Vila Natal de 

Óbidos, assumindo-se esta como o evento natalício para a região Sul. 

 

(O2) Não é necessário recorrer a estudos e sondagens para se afirmar que o Natal é a 

época do ano em que as famílias mais dinheiro despendem. É do conhecimento geral 

que, mesmo em tempos de crise e poupança, tende a existir um gasto extra para as 

festividades natalícias. Este facto pode e deve ser encarado como uma oportunidade. Se 
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as pessoas reservam algum do seu rendimento disponível para gastar no Natal, decerto 

estarão dispostas a disponibilizar algum desse rendimento para atividades pouco 

recorrentes – no caso, uma atividade anual. Os próprios inquéritos permitiram 

comprovar estas alegações: não só as pessoas se mostravam mais bem-dispostas e 

solícitas, nomeadamente para responder às perguntas que lhes eram colocadas, como 

elas próprias afirmavam que a visita à Terra dos Sonhos constituía um presente de Natal 

e/ou um substituto de uma atividade tradicional nessa quadra, tal como uma ida ao circo 

ou para variar de uma ida ao cinema. 

 

(O3) Nos últimos anos, o concelho de Santa Maria de Feira tem vindo a ser creditado 

como produtor cultural, dirigindo grande parte dos seus esforços para esse setor. A 

maior “culpada” desta reputação é, sem dúvida, a Viagem Medieval, evento-âncora ao 

qual a Feira Viva é inevitavelmente associada. A par da Viagem Medieval, cuja 

longevidade ultrapassa inclusivamente a da própria Feira Viva, foram surgindo outros 

eventos, como o Imaginarius ou o Festival para Gente Sentada, que se foram 

consolidando e ganhando espaço na cena cultural, não apenas feirense, mas nacional. É 

graças a estes casos de sucesso que Santa Maria da Feira é já reconhecida como um 

município altamente cultural que, ademais, privilegia a qualidade dos formatos e 

conteúdos. O facto de a Feira Viva possuir uma reputação que a precede surge como 

uma oportunidade para a Terra dos Sonhos, que, dado o seu caráter de novidade, poderá 

usufruir deste prestígio e reclamá-lo também para si, ajudando assim firmar a sua 

posição.     

 

Ameaças 

 

(A1) A Terra dos Sonhos é um evento único no Norte de Portugal, mas não no país. A 

Vila Natal, em Óbidos, assume-se como concorrente direto, o que a caracteriza como a 

principal ameaça ao evento em estudo. Apesar dos mais de 200 km que separam ambas 

as cidades, a verdade é que a distância não impede a escolha de um ou outro. O estudo 

de público efetuado, apresentado mais à frente neste relatório, revelou que as pessoas 

estão dispostas a percorrer longas distâncias por um evento ou espetáculo que julgam 

valer o investimento de tempo e dinheiro. Seguindo este raciocínio, é absolutamente 

natural que um residente do Porto possa preferir visitar a Vila Natal, assim como um 

natural de Lisboa opte por passar uma tarde na Quinta do Castelo. Num mundo em que 
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as distâncias se encurtam com facilidade, a localização geográfica tem pouco 

significado. Já as características que aproximam os dois eventos e motivam 

comparações, essas assumem grande expressividade: ambos se dirigem ao público 

infantil; os pressupostos são muito semelhantes (baseiam-se em espetáculos espalhados 

pelo recinto, animações circulantes e pontuais divertimentos ativos), ainda que os 

conteúdos sejam díspares; abrem ao público durante um período temporal coincidente; 

os ingressos marcam valores semelhantes; e a figura central é o Pai Natal, 

preponderante magnetizador do público-alvo. Em suma, a simples existência de um 

evento aparentemente parecido com a Terra dos Sonhos não constitui, por si só, uma 

ameaça; são as especificidades de cada um, que evidenciam a semelhança entre eles, e a 

anual coincidência de funcionamento que fazem de Óbidos Vila Natal uma ameaça à 

Terra dos Sonhos.   

 

(A2) Uma verdadeira ameaça a um evento como a Terra dos Sonhos, que implica uma 

deslocação, compra de bilhete e dispêndios vários (em alimentação, por exemplo), é o 

menor rendimento disponível dos potenciais visitantes. 

 O estudo de público realizado corroborou o que a organização já suspeitava – 

a maioria dos visitantes da Terra dos Sonhos detém habilitações literárias de grau 

superior. Observando os Quadro 4 e 5 (ver Anexos), verifica-se que de um ano para o 

outro se efetuaram aumentos nos escalões do ensino superior, exceção feita aos 

detentores de grau de Doutor, cujo ordenado médio desceu a nível nacional, mas de 

forma particularmente expressiva no concelho de Santa Maria da Feira. Paralelamente, 

o poder de compra aumentou no Norte do país (ver Quadro 6, Anexos), apesar do 

descenso no resto do território (exceto no Alentejo e Açores). No entanto, estes dados 

recuam apenas a 2008, não refletindo os recentes ajustamentos orçamentais e 

consequentes reduções de salários e aumento da carga fiscal. São, portanto, ainda 

escassos os dados estatísticos oficiais que corroborem as minhas afirmações, mas o 

facto é que as famílias têm cada vez menos rendimento disponível para atividades 

culturais e de lazer. Com tantas outras prioridades a absorver o orçamento familiar, 

cujos preços aumentam mensalmente (ver Quadro 7, nos Anexos), o entretenimento 

aparece no fundo da lista, não sendo muitas vezes sequer contemplado.  

 Este problema surgiu já na edição de 2010. Muitas das escolas contactadas 

expressaram vontade em visitar a Terra dos Sonhos, mas a falta de disponibilidade 

económica da maioria dos pais impossibilitava a marcação. O menor rendimento 
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disponível das famílias é uma ameaça real e que tenderá a agravar-se ao longo deste 

ano. Uma vez que os gastos costumam culminar na época do Natal, aquando da 

realização da Terra dos Sonhos, prevê-se alguma dificuldade em atrair pessoas dispostas 

a pagar entrada e restantes gastos inerentes à visita.  

 

3.1. Matriz de confrontação 

AMEAÇAS 

   
ANÁLISE EXTERNA 

   
AMEAÇAS  

   A1 A2 

A
N

Á
L

IS
E

 I
N

T
E

R
N

A
 

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 

D1  (--) 

D2 (--) (--) 

D3 (-)  

D4 (-)  

F
O

R
Ç

A
S

 

F1 (-)  

F2 (-)  

F3   

 

OPORTUNIDADES 

   
ANÁLISE EXTERNA 

   
OPORTUNIDADES 

   O1 O2 O3 

A
N

Á
L

IS
E

 I
N

T
E

R
N

A
 

F
R

A
Q

U
E

Z
A

S
 D1  (++) (++) 

D2 (++) (+) (++) 

D3 (+)   

D4 
   

F
O

R
Ç

A
S

 

F1 (++) (+) (+) 

F2 (++) (+) (++) 

F3 (+) (+) (+) 
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3.2. Seleção de estratégias 

 

Ameaças  Fraquezas 

 

A1 – D2  É impossível ignorar o facto de Óbidos Vila Natal gozar de uma maior 

notoriedade pública quando comparado com a Terra dos Sonhos, o que estará em grande 

medida relacionado com a publicidade televisiva ao evento. Este maior reconhecimento 

público é agravado pelas ainda poucas edições da Terra dos Sonhos. A única estratégia 

capaz de resolver este problema é a aposta em campanhas publicitárias em meios de 

comunicação com maior visibilidade ou, na falta de orçamento para cumprir tal 

desígnio, investir em negociações com media partners, através da proposta de acordos 

mutuamente proveitosos e a baixos custos para a organização. 

  

A1 – D3  O facto de as pessoas terem menos tempo, devido aos novos horários, para 

visitar a Terra dos Sonhos e, portanto, haver uma indesejável coincidência de público 

geral e público escolar no espaço às mesmas horas, poderá gerar algum 

descontentamento e desviar uma parcela dos visitantes para o concorrente direto. A 

estratégia para contornar este potencial problema terá que passar por sublinhar a 

superior qualidade dos espetáculos e animação oferecidos, assim como a Quinta do 

Castelo, que em muito eleva o perfil da Terra dos Sonhos relativamente à Vila Natal. A 

referência aos eventos-âncora da empresa deverá também fazer parte da estratégia. Só 

assim se poderá demonstrar aos visitantes que, independentemente das contingências da 

lotação, o evento vale mais a pena do que qualquer outro; mesmo tratando-se de uma 

iniciativa recente, a empresa tem provas dadas e isso vale como certificado de garantia.  

 

A1 – D4  A suscetibilidade da Quinta do Castelo às condições climatéricas é também 

um aspeto que poderá fazer a Terra dos Sonhos perder visitantes para a Vila Natal. A 

estratégia passa por reformular o espaço de modo a incluir mais espaços cobertos, 

nomeadamente junto às tendas de alimentação – até à data, apenas era instalada uma 

tenda de dimensões consideráveis, mas incapaz de abrigar uma grande quantidade de 

pessoas. Outra solução poderá ser colocar discretos abrigos (porque não se pretende 

roubar a beleza natural à Quinta com a inclusão de demasiados elementos estranhos) 

junto das várias plataformas; deste modo, não só as pessoas se poderiam recolher da 

chuva, como conseguiriam continuar a usufruir dos espetáculos.  
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 Uma outra estratégia possível neste caso já foi aplicada pela Feira Viva na 

edição de 2010: a instalação de câmaras, que, espalhadas por pontos estratégicos da 

Quinta do Castelo, emitiam em streaming no site oficial. Isto foi de extrema utilidade 

para visitantes oriundos de regiões um pouco mais distantes de Santa Maria da Feira. Se 

estivesse a chover na sua cidade natal, poderiam consultar o site e verificar se também 

chovia na Terra dos Sonhos, permitindo assim ao consumidor precaver-se contra uma 

visita potencialmente desagradável.  

 

A2 – D1  Face a cortes orçamentais, torna-se imperativo incrementar os ingressos 

com menores custos. As dificuldades que esta fraqueza representa para a Feira Viva na 

organização da Terra dos Sonhos poderá ser encarada como um incentivo, como forma 

de descobrir que é possível fazer o mesmo – ou até mais e melhor – com menos. O 

grande objetivo para 2010 consistia na atração do mesmo número de visitantes da 

edição anterior, cifra que se situa sensivelmente nos 30 mil visitantes. O desafio foi, 

portanto, cativar cerca de 30 mil pessoas com menos recursos à disposição. Os cortes 

orçamentais implicaram a redução do horário de funcionamento da Terra dos Sonhos 

que, ao invés de se encontrar aberta diariamente e num horário alargado, passou a 

decorrer apenas quatro dias por semana (mais feriados), durante três semanas, e apenas 

da parte da tarde. A oportunidade foi aproveitada com o cumprimento da meta, ainda 

que ligeiramente abaixo – foram cerca de 29 mil os visitantes, o que não deixa de ser 

impressionante, dadas as limitações de horário. Esta foi uma estratégia que claramente 

valeu a pena.  

 

A2 – D2  A única estratégia possível é o apelo mais óbvio ao fascínio que os 

espetáculos oferecidos provocam nas crianças, aliado ao facto de se tratar de uma época 

em que as pessoas se sentem particularmente generosas no que ao dispêndio de 

rendimento disponível diz respeito. 

 

Ameaças  Forças 

 

A1 – F1 e F2  A terceira edição da Terra dos Sonhos representa uma excelente 

oportunidade para consolidar a sua imagem e reconhecimento público como evento de 

qualidade e referência. Poder-se-á alegar que qualquer ano é boa altura para elevar os 

padrões de um evento, mas a terceira edição é de ouro. A primeira é a novidade, o 
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público poderá não ter acesso à totalidade da informação sobre o evento ou poderão até 

nem chegar quaisquer dados às pessoas. A primeira edição serve portanto para dar a 

conhecer, para suscitar a curiosidade para algo novo, numa altura em que a continuidade 

ainda não é uma certeza. A segunda permite à organização estabelecer o evento como 

garantia na agenda anual e alcançar mais pessoas; é uma edição em que é possível 

experimentar mais para perceber que conceitos e formatos resultam melhor na prática e 

junto do público. Definidas as linhas gerais de atuação que pautam a organização do 

evento ano após ano, a terceira edição goza dos frutos produzidos pelas edições 

anteriores, nomeadamente o efeito boca-a-boca que tanto peso tem num evento deste 

género e a que a Terra dos Sonhos não é alheia. Neste sentido, a Terra dos Sonhos 2010 

ofereceu uma oportunidade de solucionar problemas pendentes dos dois primeiros anos 

e aprimorar plataformas, a relação com os grupos performativos e colaboradores, e 

reestruturar o processo de organização, tudo elementos concorrentes para a construção 

de um evento mais sólido junto do público. A consolidação da Terra dos Sonhos ocorre 

não apenas como evento, mas como um dos símbolos da ativa oferta cultural da cidade, 

a par dos eventos-âncora já aqui referidos, bastante mais conhecidos do grande público. 

Só este reconhecimento de qualidade e constante lembrança de que por detrás da Terra 

dos Sonhos está uma organização experiente na realização de eventos de grande 

envergadura poderá constituir uma estratégia suficientemente forte. 

 

Oportunidades  Fraquezas 

O1 – D2  É necessário posicionar a Terra dos Sonhos como o evento de Natal de 

referência no Norte do país. Assumir a existência e sucesso da Vila Natal não significa 

uma derrota. Poder-se-á simplesmente admitir que a Vila Natal é o evento natalício que 

serve o Sul do País, pelo que animação infantil no Norte está a cargo da Terra dos 

Sonhos. Os habitantes da região norte não precisam, portanto, de fazer grandes 

deslocações pois têm um evento de qualidade bem mais perto de si.   

O1 – D3  A única solução que se vislumbra, mantendo o horário de funcionamento de 

2010, é a reformulação e o doseamento do ingresso simultâneo dos dois tipos de 

público, ambos muito importantes. Poder-se-á, por exemplo, reservar os dias úteis 

apenas para as escolas e os fins de semana para o público generalizado. Outra 

possibilidade é alargar o período de funcionamento à semana entre o Natal e o Ano 



40 
 

Novo, permitindo às muitas famílias de férias adiar a sua visita para essa semana, 

coincidindo assim com as férias escolares e aliviando o congestionamento. 

 

O2 – D1, D2, F1, F2 e F3  O consumo das famílias está em queda, é inegável. A cada 

semana há novos dados estatísticos a serem divulgados que revelam a reticência dos 

particulares em gastar dinheiro em bens superiores. O Natal é, todavia, uma época 

excecional no que concernem os gastos. Há que explorar esse lado mais “generoso” e 

apelar ao baixo custo de um dia num local mágico e etéreo, recheado de atividades 

divertidas e diferentes do habitual, por oposição a uma ida ao cinema, por exemplo, 

salientando ainda o facto de se tratar de um evento que acontece apenas uma vez no 

ano. Dado o custo relativamente baixo do ingresso, as poucas edições do evento 

também não constituem problema se se lembrar os consumidores que a Terra dos 

Sonhos tem o selo de qualidade da Feira Viva, organizadora de eventos que eles tão 

bem conhecem e que, muito provavelmente, também visitam. O aumento de ingressos 

possibilita, por um lado, aumentar o número de bilhetes vendidos e, consequentemente, 

as receitas e, por outro, demonstrar aos financiadores que vale a pena investir na Terra 

dos Sonhos, mesmo que haja cortes orçamentais em questão. A qualidade e a 

originalidade são excelentes cartões de visita, são estratégias simples de integrar em 

qualquer suporte de comunicação e permitem contornar vários problemas, 

nomeadamente as possíveis reservas de novos visitantes relativamente a um evento que, 

para muitos, ainda é uma novidade.  

O3 – D1  Neste caso, a estratégia passa, uma vez mais, pelo aproveitamento da 

vantagem que o prestígio constitui no mercado. A única forma de fazer face aos cortes 

orçamentais é aumentar o número de visitantes, o que pode ser usado em negociações 

de mais e mais avultados patrocínios e assim garantir um financiamento mais 

independente. A aposta em patrocínio é, nesta altura de contenção orçamental, 

indispensável para manter os padrões de qualidade a que a Terra dos Sonhos já habituou 

os seus visitantes. Para convencer os potenciais patrocinadores de que contribuir 

ativamente para a construção da Terra dos Sonhos é um bom investimento, é necessário 

demonstrar-lhes que este é um evento com grande afluência e visibilidade. 

O3 – D2  Para cativar os visitantes para um evento ainda recente e, para muitos, 

desconhecido nada como lembrá-los dos supramencionados eventos-âncora. Apontar 
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que a organização está por trás de uma série de eventos que já conquistaram o público e 

que crescem em popularidade faz ver que a empresa sabe o que faz e que, por 

conseguinte, a Terra dos Sonhos nunca poderia desiludir. A estratégia, portanto, poderá 

passar por incluir a referência a esses eventos-âncora na mensagem de comunicação 

emprestando à Terra dos Sonhos uma credibilidade que ainda está a construir por si 

mesma. 

Oportunidades  Forças 

 O1 – F1, F2 e F3  A estratégia para esta combinação de oportunidades e forças já foi 

anteriormente abordada. Se a Terra dos Sonhos é neste momento o único evento do 

género no Norte de Portugal, por que não impô-la como o evento daquela região? A 

oportunidade existe e esta combinação de forças surge como reforço. É certo que a 

ambição da Feira Viva é transformar a Terra dos Sonhos no evento infantil natalício de 

referência, colocando assim a Vila Natal em segundo plano, mas garantir uma base de 

visitantes regulares e abundante é neste momento uma prioridade de forma a garantir a 

continuidade do evento. Uma estratégia para fazê-lo é posicionar a Terra dos Sonhos 

como a oferta cultural de excelência para os nortenhos, o que implica transmitir-lhes a 

ideia de que para terem acesso a um evento de qualidade não necessitam de realizar 

grandes deslocações; existe um evento que os satisfará e até ultrapassará as suas 

expectativas em Santa Maria da Feira, bem perto de uma das maiores urbes portuguesas.  

O2 e O3 – F1, F2 e F3  Também neste caso a combinação destas três forças é o que 

garante o sucesso da aplicação de uma estratégia. É necessário evidenciar estes três 

elementos – o conceito original, a qualidade dos formatos e o espaço envolvente – na 

mensagem de comunicação, sobretudo em suportes que permitam a apresentação de 

apoios visuais, para que se possa dar destaque à beleza da Quinta do Castelo e às 

plataformas mais apreciadas pelo público (aqui o estudo de público apresentado já de 

seguida tem grande utilidade). Estes indícios de qualidade, conjugados com o prestígio 

da Feira Viva como organizadora de eventos e a quadra natalícia como época 

propiciadora de gastos extra, devem ser todos cuidadosamente abordados na campanha 

de comunicação da Terra dos Sonhos.    

 

 Em resumo, após a análise das várias combinações da matriz de confrontação, 

a Feira Viva terá de proceder a profundas alterações à sua campanha de comunicação. 
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Dada a conjuntura de contenção orçamental e uma vez que a Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira é a principal financiadora do evento, torna-se imperativo cativar 

patrocínios o que só pode ser conseguido com o aumento de ingressos de modo a 

convencer os investidores da sua relevância no mercado cultural. Para tal, a mensagem 

de comunicação deve lembrar os potenciais visitantes do historial de sucesso de Santa 

Maria da Feira como concelho de excelência cultural, com altos padrões de qualidade e 

que aposta unicamente na conceção de formatos originais. Adicionalmente a Terra dos 

Sonhos deve posicionar-se como evento direcionado para a região Norte de forma a 

minimizar a bipolarização concorrencial existente até agora e que apenas contribuía 

para uma constante comparação entre a Terra dos Sonhos e a Vila Natal, potenciando a 

fuga de visitantes. 

  

 

4. Estudo de público Terra dos Sonhos 

4.1. Introdução 

 Aquando da primeira reunião com os orientadores e o administrador da 

Feira Viva, ficou definido que o ponto fulcral do estágio seria a realização de um estudo 

relativo ao público que visita a Terra dos Sonhos, à semelhança do que já havia sido 

feito para o evento-estandarte da empresa e da cidade, a Viagem Medieval. Dada a curta 

longevidade do evento, revelou-se necessária a realização de um estudo que permitisse à 

organização conhecer a perceção que os públicos têm do evento e dos vários 

espetáculos que o compõem, assim como obter leituras dos atributos que caracterizam 

os grupos sociais que visitam a Terra dos Sonhos.  

 Estabeleceu-se um roteiro preliminar para um questionário a aplicar no 

decorrer do evento, assim como se determinaram os objetivos a atingir com tal estudo 

de público. Foi elaborado um inquérito exaustivo, mas breve, para que nenhum dos 

visitantes abordados se sentisse desincentivado a responder logo à partida. A adesão foi 

boa, talvez devido à ambiência, que deixava as pessoas mais abertas à colaboração. Os 

resultados obtidos revelaram-se, em geral, bastante satisfatórios e facilitaram uma 

melhor compreensão de quem são e o que procuram os visitantes da Terra dos Sonhos. 
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4.2. Inquérito 

 

O inquérito aplicado encontra-se disponível nos Anexos para consulta. No 

entanto, por questões de formatação ou de prévia avaliação pouco abrangente, algumas 

categorias de resposta não estão contempladas no modelo. Refiro-me concretamente: 

 Número de crianças no agregado familiar: à medida que se iam questionando as 

pessoas, percebeu-se a ausência da opção 0 crianças. Inicialmente considerou-se que tal 

opção seria irrelevante, mas verificou-se haver suficientes respondentes cuja resposta 

incidia nas 0 crianças, pelo que se optou acrescentar essa possibilidade de resposta.   

 Distância de Santa Maria da Feira: todas as respostas a esta questão foram 

convertidas em quilómetros. No entanto, foi indicado que seria vantajoso saber 

exatamente de onde provinham os visitantes não-residentes no concelho de Santa Maria 

da Feira. Uma vez que esta foi uma decisão tomada já após o início da aplicação dos 

questionários, nem todos dispõem desta informação. Os que a exibem, contudo, chegam 

para fazer uma leitura das localidades onde a comunicação relativa à Terra dos Sonhos 

mais se fixou. 

 Adulto com mais elevadas habilitações literárias: um lapso na configuração do 

questionário impediu que a opção 9º Ano fosse contemplada. Todavia, esse lapso fez-se 

sentir apenas na formatação do documento e não na sua aplicação nem na análise dos 

dados. 

 Áreas favoritas e áreas que menos agradam: não se encontra visível a opção 

“Pinóquio/Aventuras do Menino de Madeira”. Sempre que ela foi enunciada por um 

respondente, aquela foi anotada no próprio inquérito. Ou seja, o facto de não estar 

inscrita no documento não significa que não tenha sido considerada. De igual forma, o 

grupo de animação circulante Irmãos Esferovite, não constituindo uma plataforma, não 

consta deste inquérito. Rapidamente se verificou, contudo, que muitos dos respondentes 

os referiam como “área” favorita, pelo que se tornou evidente que acrescentar este 

grupo como categoria de resposta apenas enriquecia o questionário. 

 Estas foram as ligeiras alterações efetuadas ao inquérito inicial. Estes 

esclarecimentos, por supérfluos que aparentem, são bastante úteis para dissipar qualquer 

confusão relativamente aos dados a apresentar. 
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4.3. Universo e amostra 

 

Em 2010, a Terra dos Sonhos recebeu a visita de quase 29 mil pessoas, número 

equivalente ao da edição de 2009 e alcançado em menos de metade do tempo – já que 

em 2010 a Terra dos Sonhos esteve aberta apenas aos fins de semana, quintas e sextas-

feiras, e somente da parte da tarde; pelo contrário, em 2009, a Quinta o Castelo abria os 

seus portões todos os dias ao longo de cerca de três semanas. Consequentemente, no 

que à comunicação diz respeito, esta foi uma grande conquista. 

 Apesar do número total de visitantes se cifrar nos 28 935, este não é o universo 

do qual a amostra foi retirada. Este número refere-se ao total, entre público composto 

por escolas e público geral. Para este estudo, as visitas escolares foram excluídas. Uma 

vez que neste caso não se trata de uma visita movida por vontade individual, não se 

justifica que qualquer atenção recaia nelas. São uma componente importantíssima do 

público da Terra dos Sonhos, mas o modo como se chega a ele e a comunicação 

associada a essa abordagem está já definida e resulta. O que interessa é compreender 

como alcançar mais pessoas, famílias, do público generalizado. Neste sentido, o 

universo deste estudo limita-se a 17 019 pessoas. Este número refere-se então ao total 

de visitantes integrados no público geral e o objeto dos inquéritos. O número total de 

inquiridos fixou-se nos 457. Isto significa que a amostra é de 2,7% do universo, 

selecionada de modo aleatório simples. 

 Quanto à proporção de respostas, é a que se segue: 

 

  A versão gráfica destes 

dados é bastante elucidativa. A amostra é 

representada maioritariamente por 

pessoas do sexo feminino. Podemos 

afirmar para a população, com um nível 

de confiança de 95%, que a proporção de 

pessoas do género feminino que visita o 

evento (a população) se situa entre 59,9% 

e 68,7%. 

35,7% 

64,3% 

Sexo do respondente 

Masculino Feminino
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4.4. Resultados 

4.4.1. Data 

 

No que se refere à data em que foram obtidos os dados, uma vez que os dias da 

semana (Quintas e Sextas-feiras) foram sobretudo povoados por visitas escolares, os 

fins de semana foram, evidentemente, os dias com mais visitas do público geral. Os 

4,8% relativos ao dia 18 de dezembro, um Sábado, são explicados pelos escassos 

entrevistadores no terreno e por condições climatéricas mais adversas. Já no dia 23 de 

dezembro, uma Quinta-feira, observou-se a recolha de 12% dos dados totais, pela 

proximidade do Natal. Supostamente, os visitantes estariam já de férias e com 

disponibilidade para se deslocar à Terra dos Sonhos. 

 A distribuição total de visitantes foi, no entanto, bastante equitativa. 

 

4.4.2. Perfil do visitante 

 

Quando se projeta um evento, o segmento a que se destina é uma das questões a 

ponderar. Frequentemente, o público-alvo não corresponde ao público efetivo, daí que 

os estudos de públicos sejam úteis. A família nuclear é a audiência a quem a Terra dos 

2,1% 1,9% 

24,4% 

19,5% 

1,9% 4,5% 
5,2% 

13,8% 

12,9% 

13,8% 

Data 

09Dez2010

10Dez2010

11Dez2010

12Dez2010

16Dez2010

17Dez2010

18Dez2010

19Dez2010

23Dez2010

26Dez2010
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Sonhos se destina. Era necessário, contudo, determinar o perfil desta família. Os 

inquéritos levados a cabo permitiram isso mesmo. 

 O visitante-modelo da Terra dos Sonhos integra um casal, deduz-se jovem, e tem 

um filho com idade entre os 0 e os 5 anos. 

 

 O gráfico à esquerda mostra 

claramente que os agregados 

familiares constituídos por dois 

adultos são a maioria na nossa 

amostra. Extrapolando para a 

população, podemos afirmar que o 

intervalo de confiança para a 

proporção de famílias em que apenas 

um adulto visita o evento com o seu 

filho estará entre 4,1 e 8,6%. 

 

  

 

Os resultados relativos ao 

número de crianças enquadram-

se igualmente no perfil 

previamente enunciado. Mais de 

metade dos inquiridos tinha 

apenas um filho.  

 

    Número de crianças 

Total     0 1 2 +2 

Número de adultos 1 1 23 5 0 29 

2 16 201 168 7 392 

+2 8 16 9 3 36 

Total 25 240 182 10 457 

6,3% 

85,8% 

7,9% 

Número de adultos 

1

2

+2

5,5% 

52,5% 

39,8% 

2,2% 

Número de crianças 

0

1

2

+2
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 O quadro acima reforça a conclusão de que os visitantes-modelo são casais com 

um filho. Como se verifica, dos 457 inquiridos, 201 pertence a essa categoria. Casais 

com dois filhos, em princípio ligeiramente mais velhos, são apenas 168. A diferença é 

considerável, o que reitera o perfil delineado. Extrapolando para a população, com 95% 

de certeza, podemos afirmar que a proporção de casais com um filho que visita o evento 

se situa entre os 39,4 e os 48,5%. 

No que se refere à idade, o 

gráfico ao lado proporciona o 

apoio visual para verificar o 

supramencionado. 58% das 

crianças presentes tinha entre 0 e 5 

anos. As plataformas terão de ser, 

consequentemente pensadas para 

esta faixa etária. Tal não significa 

que as restantes franjas sejam 

negligenciadas no que à 

planificação da programação diz 

respeito, mas será difícil ignorar 

tamanha proporção. 

4.4.3. Procedência geográfica 

 

A primeira conclusão que se retira ao analisar as variáveis respeitantes à origem 

geográfica dos visitantes é que a esmagadora maioria dos visitantes vem de fora do 

concelho de Santa Maria da Feira, tal como se poderá averiguar no gráfico abaixo. 

 

24,9% 

75,1% 

Residência 

Concelho da Feira Fora do concelho da Feira

58,0% 
28,2% 

11,7% 

2,1% 

Idades das crianças 

0-5

6-9

10-14

+14
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Temos assim um intervalo de confiança aproximado a 95% para a proporção dos 

visitantes não-feirenses situado entre 71,1 e 79,0%. Este é um dado preocupante no que 

se refere à adesão dos feirenses, não às costumeiras atividades empreendidas pela Feira 

Viva e pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, mas à Terra dos Sonhos em 

particular. A questão que fica em aberto é se os feirenses não visitam a Terra dos Sonhos 

porque não têm interesse ou porque, apesar da ampla comunicação disseminada pelo 

concelho, não conhecem o evento. 

Os visitantes oriundos de 

concelhos exógenos a Santa Maria da 

Feira provêm, em grande parte, de 

regiões até 30km da Feira, valores 

seguidos de muito perto pelos relativos 

aos visitantes moradores em 

localidades situadas entre 30 e 60km. 

Apesar da dominância dos indivíduos 

residentes até 60km de Santa Maria da Feira, não é de desprezar o peso dos visitantes 

que se encontram a mais de 60km, uma vez que perfazem uns respeitáveis 25,4% dos 

visitantes externos ao concelho da Feira. 

 Não há qualquer acesso a tal informação, mas poder-se-á afirmar com alguma 

segurança, de acordo com os dados já apresentados e descritos, que a taxa de penetração 

da comunicação em território alheio a Santa Maria da Feira é satisfatoriamente elevada. 

38,2% 

36,4% 

25,4% 

Distância da Feira 

até 30km

30-60km

+60km

32,6% 

9,0% 

1,4% 
0,4% 0,4% 

0,7% 0,4% 

0,7% 

49,1% 

0,4% 

0,4% 0,7% 

3,9% 

Distrito de Origem 

Aveiro

Braga

Coimbra

Faro

Galiza

Guarda

Leiria

Lisboa

Porto

Santarém

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu
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Observemos o gráfico referente aos distritos. O distrito mais representado na Terra dos 

Sonhos é evidentemente o Porto, seguido de Aveiro. Estas largas fatias remetem para os 

devotos seguidores da Terra dos Sonhos residentes em Gaia e no Porto. Do distrito de 

Aveiro, os maiores frequentadores provêm de Oliveira de Azeméis e Ovar. 

 Os dados relativos ao distrito e ao concelho de origem provaram ser muito 

frutíferos. Olhando apenas para a informação que nos fornece o gráfico referente à 

distância da Feira dos visitantes forasteiros, presumir-se-ia que os 38,2% respeitantes 

aos residentes até 30km fariam referência às várias localidades que, não pertencendo a 

Santa Maria da Feira, se situam muito próximo da cidade e pertencem, tal como ela, ao 

distrito de Aveiro. No entanto, os restantes dados esclarecem que o distrito do Porto, e 

os concelhos limítrofes ao distrito de Aveiro em concreto, são um manancial de 

visitantes dispostos a percorrer uma distância razoável para ir à Terra dos Sonhos, e nos 

quais é imperativo apostar cada vez mais. 

 

4.4.4. Habilitações literárias 

 

O perfil dos visitantes adultos da Terra dos Sonhos é pautado por elevadas 

habilitações literárias. Pode-se afirmar, com um nível de confiança de 95%, que a 

proporção de visitantes com o ensino superior se situa entre 57,54 e 66,42%. 

 Ainda que as plataformas sejam projetadas para o entretenimento das crianças e 

sejam elas quem tem de demonstrar interesse em visitar a Terra dos Sonhos, são os pais 

que, em última análise, tomam a decisão de organizar uma visita. Por muito que uma 

criança insista, se não houver vontade por parte dos progenitores é menos uma família 

que vem sentir a magia onírica na primeira pessoa. 

0,4% 

4,2% 8,5% 

24,9% 

61,9% 

Habilitações literárias 

4ºAno

6ºAno

9ºAno

12ºAno

Ensino Superior
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 Inúmeros estudos das mais diversas áreas, e a própria experiência, demonstram 

que quanto mais instruído o indivíduo, mais informado será. Os níveis culturais 

encontram-se também fortemente associados às habilitações literárias. É, portanto, um 

excelente indicador que pelo menos um adulto de cada agregado familiar visitante seja 

detentor do Ensino Superior. De igual forma, é afirmativo que, quanto mais baixo o grau 

de instrução, menor a afluência. Não se pretende, de todo, uma discriminação consoante 

as habilitações literárias, mas, de acordo com a alusão anteriormente efetuada, pais mais 

instruídos introduzem os filhos nas lides culturais mais cedo, com maior incisão e em 

meios mais diversificados, pelo que eventos como a Terra dos Sonhos só ganham com 

este tipo de público. Além disso, e apesar de este ser cada vez menos um indício 

fidedigno, a frequência de ensino superior significa melhores salários e mais rendimento 

disponível para atividades lúdicas e culturais. 

 

4.4.5. Número de edições da Terra dos Sonhos visitadas 

 

 A maioria, uma vez mais muito convincente, dos visitantes da edição 2010 da 

Terra dos Sonhos descobriu a transformada Quinta do Castelo pela primeira vez. Não 

obstante uns expressivos 70,2%, os 22,3% de inquiridos que voltaram pela segunda vez 

poderão ser um bom sintoma do sucesso da Terra dos Sonhos e a sua capacidade para 

fidelizar visitantes.  

Extrapolando para a população, o intervalo de confiança a 95% determina uma 

proporção de primeiras visitas entre 68,88 e 71,63%. 

70,2% 

22,3% 

7,4% 

Visitas à Terra dos Sonhos 

1

2

3
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    Visitas Terra dos Sonhos 

Total     1 2 3 

Habilitações 

Literárias 

4ºAno 2 0 0 2 

6ºAno 17 1 1 19 

9ºAno 30 6 3 39 

12ºAno 84 25 5 114 

Ensino Superior 188 70 25 283 

Total 321 102 34 457 

 

Um cruzamento dos dados das habilitações literárias e do número de edições 

visitadas não evidenciou nada de assinalável. A distribuição é proporcional aos valores 

individuais de cada uma das variáveis. 

 

4.4.6. Terra dos Sonhos e os media 

 

Um dos dados mais importantes a retirar da aplicação e subsequente análise 

destes questionários é por que meios os visitantes tomam conhecimento da Terra dos 

Sonhos. 

10,9% 0,6% 

7,0% 

21,4% 

3,3% 
1,3% 

12,2% 

31,9% 

11,6% 

Como tomou conhecimento da Terra dos Sonhos? 

Televisão

Rádio

JornaisOuRevistas

MupisOuOutdoors

Flyers

RedesSociais

Internet

FamiliaresOuAmigos

Escola
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 A Terra dos Sonhos parece ser, de acordo com os resultados obtidos, um evento 

que se divulga através de word-of-mouth. Ainda que se trate de uma boa notícia, pois 

implica que a Terra dos Sonhos é falada e aconselhada nos círculos familiares e de 

amizade, fica por compreender por que razão reclama uma fatia tão significativa de 

entre as várias opções de canais de comunicação. O intervalo de confiança, a 95%, para 

a proporção de pessoas que tomaram conhecimento da Terra dos Sonhos através de 

familiares e/ou amigos ficou definido entre 30,32 e 33,57%.  

O medium que se destaca em segundo lugar, os mupis e outdoors, devem a sua 

proeminência aos habitantes do concelho da Feira, uma vez que grande parte os 

enunciou como meio de tomada de conhecimento, tal como se verifica na tabela 

seguinte. 

    Conhecimento da Terra dos Sonhos 

Total 
    

Televisão Rádio 

Jornais/ 

Revistas 

Mupis/ 

Outdoors Flyers 

Redes 

Sociais Internet 

Familiares/ 

Amigos Escola 

 

 

Residência 

Concelho da 

Feira 

4 0 2 68 6 0 8 22 26 114 

Fora do 

concelho 

55 3 36 48 12 7 58 151 37 343 

Total 59 3 38 116 18 7 66 173 63 457 

 

 À luz destes resultados, impõe-se questionar o atual planeamento de 

comunicação e quiçá reorganizá-lo, de forma a ir de encontro às expectativas do público 

efetivo e ainda conquistar novas audiências. 

 De registar ainda os 12,2% granjeados pela Internet, demonstrando o poder 

crescente deste meio e o potencial que ainda poderá ser aproveitado. 

 

4.4.7. Plataformas 

 

No que respeitam as plataformas presentes na Terra dos Sonhos, o inquérito foi 

divido em duas partes: áreas favoritas dos visitantes e áreas que menos lhes agradaram. 

O questionário especificava, relembra-se, a escolha de três plataformas preferidas e 

mais três que tenham suscitado qualquer tipo de desagrado. À medida que os inquéritos 



53 
 

%
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18% 17% 

13% 
12% 

11% 

9% 
8% 

6% 
5% 

4% 
3% 3% 3% 3% 

1% 1% 1% 1% 
,4% 

Áreas Favoritas dos visitantes 

foram sendo aplicados, no entanto, revelou-se virtualmente impossível persuadir os 

inquiridos a cumprir esta especificação. 

 

 

 

O Baile da Cinderela destaca-se entre todas as plataformas. A Fábrica dos 

Brinquedos, escolha de uma percentagem consideravelmente menor de pessoas, aparece 

em segundo plano, muito possivelmente devido à sua localização, logo à entrada da 

Quinta, e não pela qualidade do formato e do espetáculo. A Casa do Pai Natal e as Pistas 

de Neve são também áreas muito populares. É igualmente de salientar o sucesso dos 

Irmãos Esferovite que, apesar de não constituírem uma plataforma, recolheram os votos 

de mais visitantes que o Marco do Correio e não mereceu qualquer reclamação. 
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10% 10% 
9% 
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6% 6% 

4% 4% 4% 
3% 3% 3% 

1% 

Áreas que menos agradam aos visitantes 

 

Apreciando o gráfico acima não deixa de ser curioso verificar que precisamente 

as plataformas mais queridas dos visitantes são também as que aferiram mais queixas, 

com especial destaque para a Casa do Pai Natal. No caso deste espaço, as reclamações 

surgem sobretudo da parte de pessoas que, ou não tiveram a oportunidade de visitá-lo 

devido às longas filas, ou entraram na gruta, mas sentiram-se desiludidas, 

particularmente após larga espera na fila. No fundo, o problema desta plataforma 

resumiu-se às filas que se formavam imediatamente após a abertura da Terra dos 

Sonhos, criando uma atmosfera de grande expectativa, sendo que a experiência final não 

correspondia. 

 Já no que se refere à Fábrica dos Brinquedos, tratou-se de uma questão de 

qualidade. Se, por um lado, muitos dos visitantes elegeram esta área como favorita 

muito possivelmente por ser o primeiro espetáculo a que assistiam e amiúde o único que 

viam por inteiro, por outro os visitantes que a indicaram como ponto negativo referiram 

a sua fraca composição e qualidade, nomeadamente no que diz respeito ao som.  

 Quanto ao Baile da Cinderela e às Pistas de Neve, estes resultados 

fundamentam-se com a excessiva duração do espetáculo e os receios pela segurança das 

crianças, respetivamente. 
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,7 

5,7 

45,1 

48,6 

Nível de satisfação 

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

Muito Satisfeito

 Independentemente dos resultados, há que ressaltar que uns escassos 69 

inquiridos responderam à questão “que áreas menos lhe agradaram?”, pelo que estes 

dados são úteis, mas pouco significativos no cômputo geral.  

 

4.4.8. Satisfação e comportamentos periféricos 

 

 A variável Nível de Satisfação indicia o sucesso inequívoco da Terra dos Sonhos 

2010. Quase metade dos respondentes considerou-se muito satisfeita com esta edição. A 

proporção da população muito satisfeita, para uma confiança a 95%, esteve entre 44,24 

e 53,07%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A satisfação varia ligeiramente consoante é a primeira, segunda ou terceira 

visita. As discrepâncias não são substanciais, mas é de notar alguns aspetos nas 

categorias Satisfeito e Muito Satisfeito. 
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 Quando se trata de uma primeira visita os visitantes tanto assumem a sua 

rendição perante a Terra dos Sonhos como se retraem um pouco e “dou um quatro para 

não dar logo cinco”, como muitas vezes se ouviu. 

Já no caso de ser um visitante repetente, existirá diferença apenas se se tratar da 

segunda ou terceira visitas. Um indivíduo que tenha estado presente em todas as edições 

mostra menos hesitação em declarar a sua grande satisfação relativamente ao evento, 

daí os 50%. Os respondentes que vieram pela segunda vez foram mais perentórios na 

sua opinião: consideram-se apenas satisfeitos porque a anterior edição visitada lhes 

agradou mais. A resposta coincidiu em todos os casos. 

Apesar da ligeira quebra de encanto por parte dos visitantes repetentes pela 

segunda vez, estes resultados evidenciam uma vitória no que respeita a satisfação do 

público. Tal facto reflete-se noutros comportamentos, tais como a recomendação da 

Terra dos Sonhos a familiares e amigos, perpetuando assim o ciclo passa-palavra já 

referido anteriormente. Também neste campo os resultados se revelam muito positivos. 

0%

10%
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50%

60%

Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito
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 O objetivo será, evidentemente, que todos se sintam motivados a aconselhar uma 

visita à Terra dos Sonhos. Não deverá existir, contudo, qualquer desencorajamento pelo 

facto de o resultado não indicar os 100% de recomendações, uma vez que aquele 1% 

corresponde a apenas três pessoas insatisfeitas, o que significa que 454 se mostraram 

satisfeitas ao ponto de aconselharem o evento. A proporção total de pessoas que 

recomendam a Terra dos Sonhos aproxima-se também da plenitude, situando-se entre 

98,3 e 100%, com uma certeza de 95%. 

 Finalmente, a questão que menos se relacionava diretamente com a Terra dos 

Sonhos, referia-se a uma certa identificação do evento com o território e a capacidade 

dos visitantes de se envolverem na vida da cidade para lá da visita. Perguntava-se, 

portanto, se o respondente havia tomado uma refeição em Santa Maria da Feira, fora do 

recinto da Quinta do Castelo. 

 

Os visitantes demonstram não ter 

adquirido o hábito de almoçar/jantar 

como prólogo ou epílogo da sua 

incursão na Terra dos Sonhos. Estes 

resultados fariam mais sentido se a 

maioria dos inquiridos fosse oriunda do 

concelho, o que não se verificou. Tal 

percentagem poderá ser explicada pelo 

aumento do custo de vida e consequente 

diminuição do rendimento disponível 

99% 

1% 

Recomendação da Terra dos Sonhos 

Sim

Não

21% 

79% 

Refeição em S. M. Feira 

Sim

Não
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para atividades de lazer. Também o próprio desconhecimento da oferta de restauração da 

cidade poderá contribuir para uma menor aderência. Extrapolando para a população, o 

intervalo de confiança a 95% varia entre 19,25 e 22,83%, o que denota a existência de 

muito poucos visitantes dispostos a estender a sua visita a um estabelecimento de 

restauração. Esse comportamento terá de ser incentivado se se pretende um 

envolvimento mais visível e intenso. 

Quanto à possível relação distância-refeição, os valores da tabela abaixo 

evidenciam uma ligeira proporcionalidade direta, ainda que pouco acentuada. A 

discrepância maior verifica-se apenas entre as localidades até 30km da Feira e os 

concelhos que distam da Feira entre 30 e 60km. 

    

  
Refeição na Feira 

Total Sim % Não % 

Distância da 

Feira 

até 30km 25 19,1 106 80,9 131 

30-60km 38 30,4 87 69,6 125 

+60km 28 32,2 59 67,8 87 

Total 91 26,5 252 73,5 343 

 

4.5. Síntese 

 

De modo a resumir os pontos principais, sintetizam-se aqui os dados tratados. 

 O número total de visitantes, 28 935 pessoas, evidencia resultados próximos dos 

verificados em 2009. Logrou-se alcançar este valor mesmo com uma redução 

substancial do número de dias em funcionamento. 

 A percentagem de visitantes do sexo feminino na Terra dos Sonhos situou-se entre 

59,9 e 68,7%, com 95% de confiança. 

 À medida que o Natal se aproximava, o número de visitantes ia aumentando, com 

especial incidência nos fins de semana. 

 Entre 91,4 e 95,9% dos agregados visitantes, com 95% de certeza, eram constituídos 

por 2 ou mais adultos, o que é uma proporção esmagadora. 

  As crianças presentes tinham, na sua maioria, entre 0 e 5 anos e eram filhos únicos. 
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 Entre 71,1 e 79% dos visitantes provinha de fora do concelho de Santa Maria da 

Feira, para um nível de confiança de 95%. A maior parte destas pessoas era oriunda 

de Gaia, Porto, Oliveira de Azeméis e Ovar. 

 Mais de metade dos visitantes da Terra dos Sonhos, entre 57,54 e 66,42% com um 

nível de confiança de 95%, é detentora de ensino superior. 

 Grande parte das famílias visita a Terra dos Sonhos pela primeira vez, entre 68,88 e 

71,63%, com 95% de certeza. 

 Todos os canais de comunicação utilizados foram mencionados pelos visitantes 

como modo de tomada de conhecimento da Terra dos Sonhos. No entanto, destacou-

se a via passa-palavra, através de familiares e/ou amigos. Com um nível de 

confiança de 95%, entre 30,32 e 33,57% das pessoas ficou a conhecer o evento desta 

forma. 

 Três das áreas preferidas pelos visitantes são também as que mais queixas recolhem: 

Baile da Cinderela, Casa do Pai Natal e Fábrica dos Brinquedos. 

 Da população total, entre 44,24 e 53,07%, ficaram muito satisfeitos com a Terra dos 

Sonhos, com 95% de confiança. De modo mais expressivo, quase a totalidade dos 

visitantes que passaram pela Quinta do Castelo recomendam o evento. Nunca menos 

de 98,3% das pessoas aconselham a Terra dos Sonhos. 

 Apenas uma escassa porção dos visitantes optou por tomar uma refeição num 

restaurante ou pastelaria feirense – o intervalo de confiança a 95% variou entre 

19,25 e 22,83%.   

Para finalizar, estes inquéritos vieram confirmar o crescimento da Terra dos 

Sonhos como evento de referência, neste caso no âmbito infantil, e o seu contributo para 

consolidar a marca de cariz cultural em que Santa Maria da Feira se transformou. 

 

 

 

 

Nota: todos os gráficos e tabelas apresentados neste estudo são de fonte própria. 
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Conclusões 

Após a redação do presente relatório, a primeira conclusão evidente é a de que 

este estágio curricular representou uma mais-valia tanto para mim como para a Feira 

Viva. Não me poderei arrogar a presumir que a minha passagem na empresa foi 

inolvidável, mas julgo ter deixado algumas marcas através do trabalho realizado. 

Quanto a mim, foi uma peça fundamental para a minha formação pós-graduada.  

 O estágio na Feira Viva foi uma excelente oportunidade de aprendizagem numa 

empresa com provas dadas. O método de trabalho da empresa é o da cooperação em 

todos os projetos levados a cabo, atitude que se estende a todos colaboradores. Esta 

filosofia bastante disseminada no seio da empresa permitiu-me ter contacto com muitos 

dos processos necessários para empreender um evento da envergadura da Terra dos 

Sonhos. Adicional e principalmente, a inserção no Departamento de Imagem e 

Comunicação permitiu-me ter acesso a know-how com que até então estava apenas 

familiarizada de forma teórica. Mais do que o contacto por observação desses 

conhecimentos, pude colocá-los em prática e assim incrementar a minha efetiva 

experiência profissional.  

O estudo de público realizado no âmbito do estágio curricular revelou-se 

indispensável para uma mais eficiente organização da próxima edição da Terra dos 

Sonhos. Os dados estatísticos resultantes revestem-se de grande valor na delineação de 

uma estratégia de comunicação mais bem direcionada, pelo que a elaboração do estudo 

foi muito oportuna. 

O estudo de público serviu para muito mais do que conhecer quem visita de 

facto a Terra dos Sonhos. O perfil ficou desta forma a descoberto, sim, mas muito mais 

foi revelado. Os dados finais do estudo permitiram perceber o que procuram os 

visitantes do evento, o que lhes agrada e desagrada, de onde vêm e a apreciação que 

fazem da Terra dos Sonhos. O estudo possibilita, portanto, mais do que o afinamento da 

estratégia de comunicação, que era o objetivo inicialmente previsto. Este estudo vai 

além disso e, se bem explorado, poderá permitir uma reestruturação do evento para que 

este vá de encontro às expectativas dos visitantes, sem que, no entanto, se tenha de 

abdicar dos padrões de qualidade estabelecidos nem do espírito muito próprio da Terra 
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dos Sonhos obtido e cimentado nestas primeiras três edições, até porque, como se 

constatou, o conceito é muito apreciado pelo público. 

As principais conclusões decorrentes do estágio realizado na Feira Viva e do 

ponto fulcral da minha estadia na empresa, o estudo de público, foram já abordadas ao 

longo de todo o relatório: a necessidade de reestruturar a campanha de comunicação. A 

eficácia da campanha atual poderá ser substancialmente aumentada se, por um lado, for 

mais dirigida para as regiões que provaram ser as maiores clientes da Terra dos Sonhos, 

ao invés de se concentrarem quase todos os canais de comunicação no concelho de 

Santa Maria da Feira; por outro lado, a mensagem, apesar de clara e bem direcionada, 

deverá abordar certos elementos passíveis de, não só cativar um maior número de 

visitantes, como – numa mensagem bellow the line – convencer patrocinadores de que 

vale a pena investir na Terra dos Sonhos. Esses elementos incluem o reconhecimento 

público de Santa Maria da Feira, e da Feira Viva em concreto, como organizadora de 

eventos culturais de qualidade, procurando explorar-se também o potencial da Quinta do 

Castelo como espaço que, por si só, tem um grande potencial vendável. Assumir, de 

forma mais ou menos explícita, a Terra dos Sonhos como o evento de Natal 

vocacionado para o Norte de Portugal poderá também ser uma mais-valia, sobretudo 

tendo em conta o conhecido caráter algo regionalista desta zona do país. Estas 

estratégias, simples de aplicar em tempos em que não existe um orçamento alargado 

para a compra de maior espaço publicitário, poderão ser a chave para uma maior 

consolidação do evento, a sua independência financeira e o posicionamento como 

evento-âncora de uma cidade que é já vista por muitos como uma marca cultural. 

Numa altura em que se debate a real utilidade das empresas públicas, a Feira 

Viva enfrenta grandes desafios de afirmação. Como tal, os seus eventos apresentam-se 

como fundamento da sua utilidade pública. É certo que as responsabilidades da empresa 

se estendem à gestão dos equipamentos desportivos e culturais, mas são os seus eventos 

e atividades culturais que evidenciam o serviço público que prestam às populações. A 

qualidade que é reconhecida à empresa permite-lhe ampliar o seu raio de ação, pelo que 

os destinatários dos eventos já não se limitam apenas ao concelho que servem, mas a 

todo o país. Inclusivamente, o seu maior evento já adquiriu reputação internacional. O 

objetivo para a Terra dos Sonhos é o mesmo e estes primeiros três anos de trabalho, 

correspondentes a três edições, indicam que estão no bom caminho e que este é, cada 

vez mais, um evento de qualidade.  
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Anexos 

Quadro 1 

 

DESPESAS MUNICIPAIS, POR REGIÃO (NUTS II), SEGUNDO O TIPO DE DESPESA   

2009     

              Unidade: 1 000 

Euros 

 Tipo de Despesa 
Despesas Totais 

Despesas Correntes 

  Remunerações 

    Em      Em    

  Totais Cultura % Totais Cultura % 

Distribuição Geográfica             

       

Portugal   8 771 163   649 782 7,41 

 2 531 

150   296 370 11,71 

       

   Continente  8 363 375   624 428 7,47 

 2 426 

354   291 414 12,01 

       

      Norte  2 653 942   140 090 5,28   664 400   46 297 6,97 

      Centro  1 922 450   114 879 5,98   466 775   26 001 5,57 

      Lisboa  2 230 647   263 361 11,81   780 944   191 647 24,54 

      Alentejo   957 447   67 865 7,09   354 407   19 530 5,51 

      Algarve   598 889   38 235 6,38   159 828   7 940 4,97 

       

   Região Autónoma dos Açores   212 894   16 130 7,58   46 446   2 297 4,95 

          

   Região Autónoma da Madeira   194 894   9 223 4,73   58 350   2 658 4,55 

              

       
DESPESAS MUNICIPAIS, POR REGIÃO (NUTS II), SEGUNDO O TIPO DE DESPESA – 

continuação 

2009     

              Unidade: 1 000 

Euros 

 Tipo de Despesa Despesas Correntes 
Despesas de Capital 

  Outras Despesas 

    Em      Em    

  
Totais 

Cultura 
% Totais 

Cultura 
% 

Distribuição Geográfica             

       

Portugal  3 104 123   235 301 7,58 

 3 135 

889   118 111 3,77 

       

   Continente  2 983 529   223 313 7,48 

 2 953 

492   109 701 3,71 

       

      Norte   968 432   64 834 6,69 

 1 021 

110   28 959 2,84 

      Centro   679 138   51 992 7,66   776 537   36 886 4,75 

      Lisboa   810 158   53 765 6,64   639 545   17 949 2,81 

      Alentejo   298 949   31 747 10,62   304 091   16 588 5,45 

      Algarve   226 853   20 975 9,25   212 208   9 320 4,39 
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   Região Autónoma dos Açores   53 294   6 549 12,29   113 154   7 284 6,44 

       

   Região Autónoma da Madeira    67 301   5 439 8,08   69 243   1 126 1,63 

              
Nota: Por razões de arredondamento a 

milhares de Euros os totais podem não 
ser iguais às somas dos parciais.       

Fonte: INE 

 

Quadro 2 

Despesa das administrações públicas em recreação, cultura e 

religião 
   

          

  Unid. 2003 2004 2005 2006 2007 

         

Despesa em recreação, 
cultura e religião 10

6
 € 1.516 1.635 1.702 1.568 1.817 

Despesa em % do PIB % 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 

              
Fonte: INE – Contas Nacionais – base 2000 

– dados definitivos      

 

Quadro 3 

Despesa de consumo final das famílias em lazer, 

recreação e cultura 
  

    

         

  Unid. 2003 2004 2005 2006 

        

Consumo em lazer, recreação e 
cultura  10 

6
 € 5.685 6.117 6.485 6.930 

Consumo em lazer, recreação e 

cultura, em % do PIB % 4,1 4,2 4,3 4,5 
Consumo em lazer, recreação e 

cultura per capita € 544 582 615 655 

            

Fonte: INE – Contas Nacionais – base 2000 – dados 

definitivos; Estimativas da População Residente     

 

Quadro 4 

Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos por município, segundo o nível 

de habilitações, 2007 

Unidade: euros           

  Total 

Nível de habilitações 

Inferior ao 

1º ciclo do 

ensino 
básico 

1º ciclo do 

ensino 

básico 

2º ciclo do 

ensino 

básico 

3º ciclo do 

ensino 

básico 

Ensino 

secundário 
Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Portugal 
 

963,28 
 607,87  704,97  715,42  818,28 1 051,08 1 715,35 1 928,07 1 993,72 2 304,21 
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Continente 
 

965,25 
 602,79  701,66  713,84  818,10 1 052,79 1 713,73 1 929,81 1 994,98 2 316,41 

 Norte 
 

832,61 
 579,05  657,23  653,78  740,26  944,81 1 534,70 1 690,62 1 718,03 2 171,55 

  Minho-Lima 
 

748,55 
 567,03  651,64  629,81  674,93  805,06 1 262,48 1 473,59 1 309,37 1 909,59 

Arcos de 
Valdevez 

 
655,22 

 477,35  555,05  557,39  580,94  730,10 1 224,67 1 354,83 1 368,01 … 

Caminha 
 

755,94 
 633,47  700,59  617,99  656,01  732,87 1 056,84 1 466,02 1 663,15 … 

Melgaço 
 

662,49 
 476,96  573,52  536,45  633,65  720,85 1 510,48 1 147,51 … // 

Monção 
 

656,12 
 548,77  619,38  605,16  586,94  702,89 1 098,01 1 111,89 1 636,93 // 

Paredes de 
Coura 

 
780,25 

 613,91  600,72  571,98  609,18  752,08 1 763,67 1 598,57 … … 

Ponte da Barca 
 

681,55 
 608,70  596,24  598,00  600,69  787,42 1 372,40 1 234,07 // // 

Ponte de Lima 
 

662,74 
 666,69  590,41  586,08  599,22  788,64  991,93 1 215,73  948,48 1 857,29 

Valença 
 

745,13 
 562,41  703,32  642,17  672,12  818,77 1 571,70 1 482,03 1 178,07 1 549,79 

Viana do 

Castelo 

 

801,36 
 547,64  704,87  667,79  723,87  840,94 1 275,77 1 570,76 1 244,63 2 487,47 

Vila Nova de 

Cerveira 

 

832,56 
 527,24  658,75  689,26  761,16  858,66 1 408,45 1 778,10 1 537,27 … 

  Cávado 
 

765,47 
 599,22  656,15  637,44  699,71  866,86 1 396,42 1 488,29 1 511,59 1 334,22 

Amares 
 

697,09 
 513,42  600,40  595,43  657,67  801,35 1 362,82 1 630,51 1 087,42 1 660,70 

Barcelos 
 

705,09 
 623,06  627,67  615,52  668,43  867,14 1 186,03 1 487,93 1 270,83 1 033,01 

Braga 
 

842,06 
 621,78  701,31  689,62  745,16  895,34 1 491,09 1 517,75 1 664,38 1 509,51 

Esposende 
 

669,31 
 528,68  604,60  580,79  608,86  737,72 1 345,91 1 342,91 1 342,67 2 328,00 

Terras de 

Bouro 

 

724,65 
 535,77  666,47  621,39  686,87  880,95 1 806,24 1 322,21 1 160,89 … 

Vila Verde 
 

645,61 
 538,72  580,34  578,80  605,13  774,20  984,32 1 205,04  945,66  776,22 

  Ave 
 

739,02 
 555,97  621,91  614,72  694,78  894,20 1 533,43 1 595,62 1 636,60 2 148,01 

Fafe 
 

618,36 
 504,89  546,39  551,76  590,17  778,10 1 055,78 1 275,46 1 828,35 2 129,04 

Guimarães 
 

707,22 
 566,82  599,28  608,10  672,70  874,87 1 412,68 1 519,59 1 519,41 1 385,17 

Póvoa de 

Lanhoso 

 

643,68 
 526,52  575,69  565,79  588,61  749,73 1 255,47 1 294,16 1 328,32 2 218,63 

Santo Tirso 
 

720,68 
 567,73  610,32  608,23  680,12  868,91 1 578,84 1 679,57 1 481,09 2 448,23 

Trofa 
 

862,93 
 585,61  690,54  703,37  799,82  976,31 1 639,65 1 722,12 2 128,88 3 032,44 

Vieira do 

Minho 

 

617,99 
 503,70  571,62  575,22  573,51  718,08 1 037,05 1 000,62 … // 

Vila Nova de      

Famalicão 

 

812,05 
 549,04  678,88  639,49  753,81  950,88 1 673,54 1 671,40 1 593,08 2 281,83 

Vizela 
 

621,61 
 508,77  561,81  562,81  602,83  799,10 1 198,87 1 386,66 1 371,31 … 

  Grande Porto 
 

986,43 
 599,94  714,51  736,37  835,41 1 044,60 1 645,57 1 816,90 1 825,38 2 342,70 

Espinho 
 

766,06 
 542,62  651,62  622,49  656,15  907,40 1 403,78 1 409,53 1 679,15 … 

Gondomar 
 

766,81 
 552,40  646,00  688,76  699,09  851,68 1 221,68 1 432,80 1 787,39 1 503,19 

Maia 
 

990,50 
 621,08  721,66  786,80  857,90 1 079,20 1 707,16 1 860,30 1 769,78 2 365,78 

Matosinhos 
1 

066,39 
 604,84  795,74  817,99  921,21 1 075,20 1 690,99 1 879,12 1 818,85 1 620,63 

Porto 
1 

145,35 
 619,56  720,84  770,99  908,35 1 135,90 1 707,42 1 904,86 1 873,60 2 566,91 

Póvoa de 

Varzim 

 

755,84 
 592,18  664,93  615,59  680,39  857,22 1 530,47 1 358,44 1 730,99 … 

Valongo 
 

849,96 
 602,69  706,86  687,99  825,01  988,16 1 478,61 1 506,53 2 106,13  890,66 

Vila do Conde 
 

832,85 
 550,96  687,20  692,28  738,13  920,76 1 593,99 1 624,81 1 720,53 2 370,60 
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Vila Nova de 

Gaia 

 

890,24 
 609,66  704,37  713,90  788,05  957,53 1 560,94 1 717,13 1 757,45 1 871,21 

  Tâmega 
 

657,48 
 551,29  593,40  584,36  610,11  787,44 1 232,27 1 390,43 1 707,40 2 169,58 

Amarante 
 

722,18 
 563,71  614,93  623,15  644,87  779,75 1 400,63 1 577,91 1 310,83  763,11 

Baião 
 

662,59 
 558,90  598,17  663,67  663,50  731,30 1 047,29 1 068,47 1 560,52 … 

Cabeceiras de 

Basto 

 

675,82 
 457,64  612,05  604,00  646,41  808,47  982,22 1 186,04 … … 

Castelo de 

Paiva 

 

665,78 
 548,16  625,55  577,70  627,15  779,64 1 344,81 1 323,41 … // 

Celorico de 
Basto 

 
595,39 

 493,77  553,86  557,88  532,03  686,71  951,58 1 170,93 … // 

Cinfães 
 

709,24 
 571,73  682,16  716,32  682,43  703,35 1 259,88 1 215,65  872,73 … 

Felgueiras 
 

618,96 
 518,00  573,89  557,07  597,31  816,05 1 195,41 1 329,18 1 242,30 1 011,05 

Lousada 
 

603,50 
 560,11  553,58  548,75  567,26  758,19 1 218,98 1 359,23  888,43 … 

Marco de 
Canaveses 

 
664,20 

 623,92  644,62  613,96  638,88  737,24  947,95 1 229,22 1 542,60 1 633,06 

Mondim de 

Basto 

 

595,60 
 459,73  514,13  527,60  545,56  699,07  871,46 1 249,71 …  0,00 

Paços de 

Ferreira 

 

598,38 
 520,15  543,01  546,32  580,02  748,96 1 239,98 1 193,45 1 072,36  911,50 

Paredes 
 

670,90 
 516,88  581,40  579,96  606,59  829,65 1 138,29 1 408,59 2 100,84 2 725,85 

Penafiel 
 

729,26 
 597,94  639,71  619,82  634,94  842,63 1 396,49 1 555,69 2 390,82 … 

Resende 
 

610,90 
 476,69  518,48  526,15  553,52  658,87  921,68 1 377,75 // // 

Ribeira de Pena 
 

712,34 
 523,15  595,53  581,10  665,94  846,46 1 821,51 1 243,25 // // 

  Entre Douro e 

Vouga 

 

833,26 
 606,48  695,97  677,78  752,61  938,48 1 549,18 1 833,65 1 729,08 2 049,89 

Arouca 
 

635,23 
 615,17  590,50  574,83  585,65  802,20 1 037,02 1 163,90  740,16 … 

Oliveira de 
Azeméis 

 
829,87 

 589,00  689,25  695,09  800,13  990,98 1 528,68 1 866,15 1 681,06 1 495,81 

Santa Maria da 

Feira 

 

857,65 
 619,55  706,28  678,07  737,96  947,13 1 544,11 1 908,39 1 868,54 2 232,36 

São João da 

Madeira 

 

808,82 
 574,67  670,08  662,50  737,74  882,74 1 479,96 1 694,59 1 449,01 2 199,67 

Vale de 
Cambra 

 
878,57 

 633,65  753,59  723,80  803,70  924,43 1 914,28 1 798,48 1 672,09 1 665,25 

  Douro 
 

721,64 
 560,29  597,39  598,47  646,73  806,80 1 295,21 1 375,37 1 452,10 1 268,89 

Alijó 
 

692,67 
 537,35  583,19  560,97  654,96  744,72 1 151,62 1 405,17 1 198,66 … 

Armamar 
 

635,40 
 559,11  614,29  541,66  574,33  726,17  988,55 1 058,71 … // 

Carrazeda de 

Ansiães 

 

659,82 
 561,74  561,98  576,27  639,07  828,04 1 277,37 1 004,50 // // 

Freixo de 

Espada à Cinta 

 

624,35 
 0,00  566,68  552,78  598,25  828,93  915,52  936,64 // // 

Lamego 
 

706,85 
 536,38  601,85  586,24  614,94  767,90 1 663,52 1 463,89 1 876,76 // 

Mesão Frio 
 

738,72 
 505,88  629,12  652,45  648,84  818,50 1 291,05 1 069,37 1 411,12 … 

Moimenta da 

Beira 

 

633,75 
 491,41  575,00  586,98  596,47  649,42  935,39 1 054,83 // … 

Penedono 
 

599,36 
…  488,16  505,17  678,53  657,66 … 1 249,56 … // 

Peso da Régua 
 

778,35 
 574,11  621,29  683,58  736,96  886,28 1 686,93 1 495,44 1 581,65 … 

Sabrosa 
 

695,84 
 636,82  589,57  592,89  570,17  843,61 1 312,32 1 328,13  0,00 // 

Santa Marta de 

Penaguião 

 

646,97 
 458,65  561,31  515,30  587,63  874,10  818,70 1 097,86 1 162,01 // 

São João da 

Pesqueira 

 

712,44 
 624,21  617,48  615,22  618,45  845,67 1 303,81 1 343,06 … // 

Sernancelhe 
 

602,94 
 470,17  531,47  527,21  591,40  631,11 1 191,80 1 112,79 … // 

Tabuaço 
 

660,18 
 524,19  591,13  559,44  648,47  805,66 1 238,03 1 015,84 … // 
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Tarouca 
 

668,77 
 597,90  589,44  569,20  603,13  852,73  915,60 1 354,55 … // 

Torre de 

Moncorvo 

 

693,86 
 560,13  577,71  533,96  700,91  796,58 1 139,47 1 264,63 … // 

Vila Flor 
 

664,64 
 532,61  586,25  549,77  589,55  857,62 1 086,93 1 297,23  997,93 // 

Vila Nova de 
Foz Coa 

 
682,64 

 605,35  597,83  567,74  673,27  810,26 1 132,50 1 317,86 … // 

Vila Real 
 

783,90 
 559,69  611,04  627,68  660,10  833,56 1 297,60 1 455,84 1 420,26 1 058,09 

  Alto Trás-os-

Montes 

 

704,80 
 555,92  589,74  600,56  634,78  803,54 1 158,88 1 219,86 1 412,32 1 253,01 

Alfândega da 
Fé 

 
614,70 

 466,46  512,74  561,42  597,71  723,85 1 077,24 1 197,92 // // 

Boticas 
 

645,65 
 454,68  565,04  575,91  620,71  719,63 1 303,70 1 434,62 … // 

Bragança 
 

759,44 
 567,85  633,19  640,02  653,72  840,21 1 168,08 1 183,91 1 380,39 1 436,02 

Chaves 
 

719,03 
 615,03  608,49  608,86  624,85  797,07 1 236,70 1 291,36 1 741,64  633,33 

Macedo de 
Cavaleiros 

 
674,29 

 437,61  547,13  611,89  614,86  816,84 1 026,04 1 140,60 1 005,54  895,69 

Miranda do 

Douro 

 

734,24 
 791,59  708,88  677,62  599,36  806,27 1 638,40 1 150,44 // // 

Mirandela 
 

728,78 
 500,85  581,93  625,74  692,94  799,50 1 082,12 1 263,67 1 064,15 // 

Mogadouro 
 

652,36 
 573,99  583,78  575,79  638,58  798,93  974,44 1 101,88 // // 

Montalegre 
 

662,78 
 515,86  577,68  562,05  623,43  809,33 1 035,62 1 327,42 … // 

Murça 
 

641,54 
 569,87  571,37  563,03  563,77  699,46 1 073,55 1 091,43 1 518,46 // 

Valpaços 
 

623,87 
 527,64  518,73  504,65  577,53  782,37 1 013,84 1 174,74 … … 

Vila Pouca de 

Aguiar 

 

667,14 
 513,93  582,71  557,06  628,79  781,08 1 164,81 1 190,34  994,03 // 

Vimioso 
 

658,04 
 546,67  537,21  551,06  672,07  809,26 1 224,98 1 142,28 // // 

Vinhais 
 

641,15 
 504,30  558,37  533,19  628,83  831,86  995,98 1 049,61 … // 

© INE, I.P., Portugal, 2009, Anuário Estatístico da Região Norte 2008. Informação disponível até 30 de setembro de 2009. 

Fonte: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS), Quadros de Pessoal. 

Notas: Os dados dizem respeito a trabalhadores 

por conta de outrem a tempo completo com 

remuneração completa.  

O total inclui trabalhadores com nível de 

habilitação desconhecido. 

O Ensino Secundário inclui o ensino pós 

secundário não superior de nível IV.                                          

 

Quadro 5 

Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem nos estabelecimentos por município, segundo o 

nível de habilitações, 2008 

 
Unidade: €          

  Total 

Nível de habilitações 

Inferior ao 

1º ciclo do 
ensino 

básico 

1º ciclo do 

ensino 

básico 

2º ciclo do 

ensino 

básico 

3º ciclo do 

ensino 

básico 

Ensino 
secundário 

Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento 

Portugal 1 008,0  636,4  727,0  741,3  837,8 1 083,9 1 786,5 1 954,5 2 017,6 2 221,8 

Continente 1 010,4  631,3  723,6  739,7  837,9 1 085,6 1 784,5 1 957,3 2 016,0 2 233,0 

 Norte  877,3 597,8  681,8  681,2  765,1  976,1 1 593,9 1 738,7 1 697,3 2 044,3 

  Minho-Lima  790,4  593,3  675,5  670,9  702,8  832,0 1 280,5 1 488,4 1 480,2 1 479,6 

Arcos de 
Valdevez 

 699,4  500,8  595,0  593,7  633,6  745,0 1 272,3 1 386,3 1 275,4 // 

Caminha  812,3  597,9  701,8  664,8  703,1  802,8 1 133,0 1 528,2 1 506,0 … 

Melgaço  708,9  525,2  597,9  552,9  639,5  788,3 1 216,4 1 273,8 1 501,1 // 
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Monção  701,8  527,3  623,7  642,7  651,6  732,7 1 010,8 1 134,7 1 991,5 // 

Paredes de 

Coura 
 814,9  637,5  621,7  597,6  615,7  796,0 1 719,5 1 613,6 //  669,5 

Ponte da 
Barca 

 718,0  617,0  635,6  625,7  644,4  802,5 1 369,3 1 288,8 … // 

Ponte de 

Lima 
 705,4  595,4  622,0  621,8  617,2  834,7 1 021,8 1 240,5  943,4 1 284,4 

Valença  792,4  658,6  685,2  700,8  718,2  868,9 1 580,6 1 454,5 1 503,1 1 588,8 

Viana do 

Castelo 
 848,0  585,2  731,8  718,2  757,7  860,8 1 342,0 1 591,1 1 531,5 1 567,1 

Vila Nova de 
Cerveira 

 830,7  581,5  642,6  686,3  745,2  848,3 1 375,4 1 697,7 1 711,1 … 

  Cávado  812,2  607,9  691,5  672,3  726,2  897,7 1 485,5 1 527,8 1 510,3 1 890,8 

Amares  753,8  581,9  632,7  642,0  702,0  841,2 1 371,0 1 654,0 1 125,9 1 604,9 

Barcelos  728,3  610,9  657,9  635,8  682,3  860,0 1 271,5 1 466,4 1 165,1 1 117,3 

Braga  900,4  623,2  744,8  734,2  775,9  938,6 1 598,1 1 571,1 1 629,9 2 084,0 

Esposende  719,1  578,1  635,6  629,3  644,8  779,7 1 326,8 1 427,4 1 683,3 1 134,0 

Terras de 

Bouro 
 746,6  581,2  607,2  615,7  699,8  830,9 1 615,7 1 433,7 … // 

Vila Verde  688,4  574,1  611,6  620,0  633,0  811,6 1 103,6 1 228,5 1 127,8  904,5 

  Ave  773,6  579,0  644,1  640,9  720,2  923,2 1 572,3 1 647,2 1 392,5 2 053,1 

Fafe  661,7  537,3  590,3  585,4  627,7  821,7 1 119,8 1 310,4 1 930,1 1 993,4 

Guimarães  745,4  591,0  625,7  633,3  701,5  905,0 1 494,9 1 586,0 1 368,1 1 391,2 

Póvoa de 

Lanhoso 
 685,1  595,6  615,0  609,1  624,3  813,6 1 256,2 1 363,3 1 554,2 1 970,4 

Santo Tirso  759,6  572,5  626,1  637,0  715,1  920,7 1 586,0 1 705,3 1 744,2 1 940,4 

Trofa  884,6  618,6  712,4  727,4  804,4  951,4 1 579,0 1 752,2 1 592,0 3 198,8 

Vieira do 
Minho 

 648,7  546,4  629,7  575,5  594,6  776,1 1 089,8 1 042,6 // … 

Vila Nova de 

Famalicão 
 842,9  571,5  692,2  664,8  773,1  979,9 1 707,7 1 731,7 1 262,2 2 101,7 

Vizela  640,0  541,6  578,8  578,3  624,8  821,1 1 515,7 1 417,2 1 119,4 … 

  Grande Porto 1 037,6  617,6  739,4  761,4  861,4 1 074,7 1 714,6 1 874,0 1 853,1 2 231,6 

Espinho  791,7  552,9  656,5  634,5  663,3  935,7 1 420,2 1 461,4 2 066,3 1 864,4 

Gondomar  800,2  547,3  688,1  687,5  727,5  881,4 1 288,1 1 501,7 1 466,5 1 401,4 

Maia 1 065,3  624,7  743,5  831,1  900,9 1 135,9 1 783,9 1 950,0 2 002,0 2 609,1 

Matosinhos 1 099,2  703,9  825,4  836,3  927,2 1 071,1 1 758,8 1 894,9 1 760,3 1 576,4 

Porto 1 193,9  601,7  740,3  792,5  934,7 1 165,6 1 786,6 1 962,4 1 922,6 2 430,0 

Póvoa de 

Varzim 
 811,6  632,3  702,1  662,7  715,7  895,5 1 493,3 1 495,2 1 515,0  836,4 

Valongo  843,5  606,1  714,9  694,5  772,7  949,8 1 472,5 1 559,7 1 495,6 1 078,5 

Vila do 
Conde 

 885,5  579,7  724,8  731,9  779,5  958,8 1 614,0 1 736,7 2 016,6 1 912,6 

Vila Nova de 

Gaia 
 950,2  618,0  726,1  734,9  822,6 1 003,9 1 652,7 1 772,9 1 739,3 1 396,0 

  Tâmega  692,3  571,2  620,5  608,3  636,9  828,3 1 272,6 1 420,8 1 682,4 1 761,0 

Amarante  753,9  566,9  645,5  642,8  664,8  810,2 1 543,0 1 638,6 1 509,2  589,3 

Baião  673,2  511,6  612,2  639,6  650,7  711,8 1 005,8 1 172,2 1 403,7 … 

Cabeceiras de 

Basto 
 729,2  530,4  638,7  632,5  661,7  877,1 1 065,4 1 270,0 … … 

Castelo de 
Paiva 

 681,0  534,3  637,2  599,3  652,0  766,3 1 173,0 1 319,9 1 284,0 // 

Celorico de 

Basto 
 631,2  506,6  590,8  587,4  543,3  727,0  955,8 1 172,6 1 098,5 // 

Cinfães  742,8  533,1  664,3  770,9  679,5  772,7 1 357,5 1 272,0  931,5 … 

Felgueiras  650,9  554,0  602,5  580,1  623,9  831,5 1 237,4 1 352,6 1 372,7 2 964,4 

Lousada  645,9  574,4  580,1  596,4  605,7  793,1 1 268,3 1 343,2 1 424,4 … 

Marco de 

Canaveses 
 699,1  677,0  672,5  634,5  663,5  792,3  973,1 1 303,7 1 425,8 1 498,6 

Mondim de 
Basto 

 604,5  476,6  536,5  567,9  552,6  773,4 1 045,9 1 011,7 … // 

Paços de 

Ferreira 
 640,7  533,9  585,2  571,3  611,9  814,0 1 307,9 1 268,8 1 069,7 … 

Paredes  715,5  546,7  613,1  600,5  647,6  897,9 1 204,7 1 451,6 1 977,2 2 739,7 

Penafiel  759,4  618,7  659,4  643,8  658,8  874,0 1 421,1 1 572,4 2 199,2 … 

Resende  634,4  514,1  533,8  541,2  584,9  679,5  968,0 1 300,5 … … 

Ribeira de 

Pena 
 743,3  550,4  607,3  611,2  695,8  841,6 2 244,4 1 263,5 … // 
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  Entre Douro e 

Vouga 
 875,9  634,9  714,1  708,8  778,7  975,2 1 583,8 1 885,7 1 906,4 1 855,3 

Arouca  666,6  646,0  616,3  604,4  610,5  801,5 1 076,7 1 156,0  871,6 … 

Oliveira de 
Azeméis 

 869,3  615,0  711,6  730,3  813,7 1 033,4 1 521,0 1 898,1 1 857,5 2 342,0 

Santa Maria 

da Feira 
 898,2  651,7  721,4  704,3  763,6  972,6 1 562,5 1 973,2 2 106,7 1 632,1 

São João da 

Madeira 
 865,6  603,3  686,5  696,4  774,4  947,6 1 623,9 1 771,7 1 552,4 2 679,7 

Vale de 
Cambra 

 931,5  659,7  778,3  767,7  853,4  959,0 1 967,7 1 861,1 1 607,5 1 779,4 

  Douro  760,4  562,2  620,0  623,9  662,4  831,8 1 303,4 1 441,2 1 474,4 1 766,4 

Alijó  728,5  546,0  611,4  621,6  685,9  753,8 1 250,7 1 375,1 1 204,0 … 

Armamar  705,5  526,8  680,1  610,5  638,2  803,7 1 154,8 1 210,1 … … 

Carrazeda de 

Ansiães 
 679,4  689,3  574,8  591,0  612,0  902,8 1 612,3 1 098,2 // // 

Freixo de 

Espada à Cinta 
 582,9  434,0  558,1  537,2  498,8  691,4  841,1  909,7 // // 

Lamego  724,1  517,1  613,0  592,9  641,7  781,6 1 444,2 1 482,9 1 381,3 … 

Mesão Frio  866,2  524,8  706,3  721,8  740,1  935,7 1 684,4 1 274,0 … // 

Moimenta da 
Beira 

 661,8  508,1  606,3  629,1  602,6  672,6  884,9 1 167,0  811,9 … 

Penedono  651,9  633,9  527,6  495,5  710,5  764,9 … 1 212,6 // // 

Peso da 

Régua 
 805,9  511,7  642,8  686,6  738,7  968,7 1 660,4 1 476,6 1 184,6 // 

Sabrosa  790,0  623,6  700,9  638,2  591,5  887,8 1 095,3 1 571,7 // // 

Santa Marta 

de Penaguião 
 659,7  516,4  559,0  545,4  570,6  906,9 1 047,2 1 253,7 1 837,9 // 

São João da 
Pesqueira 

 744,0  692,0  610,9  658,2  651,2  965,7 1 254,1 1 403,0 … // 

Sernancelhe  618,6  497,0  536,8  545,6  618,1  638,1 1 241,8 1 076,2 1 893,9 // 

Tabuaço  676,2  563,8  582,6  550,8  678,5  828,4 1 325,5 1 175,7 // // 

Tarouca  686,2  688,1  625,6  578,4  632,6  877,6 1 043,2 1 266,0 2 456,4 // 

Torre de 

Moncorvo 
 851,1  561,4  576,1  597,8  794,0  814,8 1 235,8 2 499,4 1 807,0 … 

Vila Flor  725,5  534,1  646,9  629,8  665,0  858,2  985,3 1 213,3 1 018,3 // 

Vila Nova de 

Foz Coa 
 707,9  646,7  615,4  587,1  695,5  881,8 1 460,2 1 223,2 … // 

Vila Real  826,0  577,3  623,7  654,4  671,7  841,4 1 326,7 1 470,4 1 583,8 2 093,8 

  Alto Trás-os-

Montes 
 739,0  571,5  605,0  622,8  652,2  826,6 1 190,1 1 268,7 1 379,0 1 110,2 

Alfândega da 

Fé 
 651,0  490,4  545,2  576,6  590,4  720,2 1 208,6 1 156,4 // // 

Boticas  655,1  474,2  563,7  599,4  625,4  727,8 1 330,3 1 350,4 … // 

Bragança  806,1  567,4  648,5  656,7  681,0  855,1 1 178,9 1 286,1 1 316,0 1 211,8 

Chaves  734,0  614,1  597,0  626,9  636,5  806,8 1 194,4 1 310,6 1 601,9  831,5 

Macedo de 

Cavaleiros 
 711,1  505,9  571,1  644,2  634,7  820,6 1 055,5 1 160,3 1 049,5 … 

Miranda do 

Douro 
 759,8  811,6  703,9  725,2  628,2  820,8 1 636,9 1 160,0 // // 

Mirandela  765,2  529,8  627,7  635,7  703,9  853,8 1 124,2 1 292,1 1 086,4 // 

Mogadouro  762,4  567,4  690,9  673,2  699,9  894,0 1 237,3 1 351,9 1 480,0 // 

Montalegre  700,4  499,0  585,5  584,6  633,4  855,9 1 015,0 1 341,4 … // 

Murça  650,1 //  571,0  547,2  581,4  673,4 1 355,6 1 002,4 1 606,7 // 

Valpaços  662,8  570,2  527,1  553,0  602,7  806,1 1 032,1 1 264,0 1 314,5 1 383,3 

Vila Pouca de 

Aguiar 
 693,1  542,3  595,0  581,7  635,2  818,3 1 235,1 1 263,6 1 156,0 … 

Vimioso  692,8  596,9  556,4  543,3  675,4  899,2 1 230,9 1 191,6 // // 

Vinhais  704,2  574,1  573,9  545,3  633,1  953,8 1 073,6 1 159,3 // // 

© INE, I.P., Portugal, 2010. Informação disponível até 30 de setembro de 2010. 

Fonte: Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Quadros de Pessoal. 

Nota: Os dados dizem respeito a trabalhadores por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa. 

O total inclui trabalhadores com nível de habilitação desconhecido. 

O Ensino Secundário inclui o ensino pós secundário não superior de nível IV.   
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Quadro 6 

Índice de Poder de Compra per capita, por região (NUTS II)  

     

  2004 2006 2007 

    

Portugal 100,00 100,00 100,00 

 Continente 101,04 100,52 100,51 

  Norte 83,90 85,45 86,24 

  Centro 79,01 83,89 83,76 

  Lisboa 149,32 137,32 136,85 

  Alentejo 76,77 85,56 87,33 

  Algarve 107,82 112,98 103,65 

 R. A. Açores 73,33 81,66 83,62 

 R. A. Madeira 83,69 96,59 95,46 

     
(1) Data de referência da informação da base utilizada: 2001, 2002 e 
2003  

(2) Data de referência da informação da base utilizada: 2004 e 2005  
(3) Data de referência da informação da base utilizada: 2001, 2006 e 
2007  
Fonte: INE – Estudo do Poder de Compra 
Concelhio   

 

Quadro 7 

Período de 

referência 

dos dados 

Agregados especiais 

Índice de preços no 

consumidor (Taxa de 

variação homóloga - Base 

2008 - %) por Agregados 

especiais; Mensal 

Localização geográfica 

Portugal 

PT 

% 

Abril de 

2011 

Total 4,06 
  

Total exceto habitação 4,08 
  

Total exceto produtos alimentares não transformados e 

produtos energéticos 
2,63 

  

Total exceto produtos alimentares não transformados 4,04 
  

Total exceto produtos energéticos 2,76 
  

Produtos alimentares não transformados 3,99 
  

Produtos energéticos 12,53 
  

Março de 

2011 

Total 4,04 
  

Total exceto habitação 4,16 
  

Total exceto produtos alimentares não transformados e 

produtos energéticos 
2,41 

  

Total exceto produtos alimentares não transformados 4,01 
  

Total exceto produtos energéticos 2,63 
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Produtos alimentares não transformados 4,58 
  

Produtos energéticos 13,29 
  

Fevereiro de 

2011 

Total 3,53 
  

Total exceto habitação 3,61 
  

Total exceto produtos alimentares não transformados e 

produtos energéticos 
1,91 

  

Total exceto produtos alimentares não transformados 3,51 
  

Total exceto produtos energéticos 2,13 
  

Produtos alimentares não transformados 4,01 
  

Produtos energéticos 13,45 
  

Janeiro de 

2011 

Total 3,64 
  

Total exceto habitação 3,73 
  

Total exceto produtos alimentares não transformados e 

produtos energéticos 
2,10 

  

Total exceto produtos alimentares não transformados 3,64 
  

Total exceto produtos energéticos 2,28 
  

Produtos alimentares não transformados 3,70 
  

Produtos energéticos 12,79 
  

Dezembro 

de 2010 

Total 2,50 
  

Total exceto habitação 2,50 
  

Total exceto produtos alimentares não transformados e 

produtos energéticos 
0,90 

  

Total exceto produtos alimentares não transformados 2,30 
  

Total exceto produtos energéticos 1,30 
  

Produtos alimentares não transformados 5 
  

Produtos energéticos 10,80 
  

Índice de preços no consumidor (Taxa de variação homóloga - Base 2008 - %) por Agregados especiais; Mensal - INE, Índice 
de Preços no Consumidor 

Última atualização destes dados: 11 de maio de 2011 
  

 

Quadro 8 

DESPESAS MUNICIPAIS, POR REGIÃO (NUTS II), SEGUNDO O TIPO DE DESPESA  

 

2008 
 

    
              Unidade: 1 

000 Euros 

 Tipo de Despesa 

Despesas Totais 
Despesas Correntes 

  Remunerações 

    Em      Em    

  Totais Cultura % Totais Cultura % 

Distribuição Geográfica             

       

Portugal  7 993 577   526 015 6,58  2 086 636   135 047 6,47 
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   Continente  7 546 940   499 206 6,61  1 989 112   131 127 6,59 

       

      Norte  2 460 480   164 617 6,69   560 611   40 496 7,22 

      Centro  1 820 712   111 502 6,12   422 623   23 412 5,54 

      Lisboa  1 829 897   108 235 5,91   616 689   43 633 7,08 

      Alentejo   837 510   71 831 8,58   255 132   16 632 6,52 

      Algarve   598 341   43 021 7,19   134 056   6 955 5,19 

       

   Região Autónoma dos Açores   201 249   12 839 6,38   42 611   1 749 4,10 

          

   Região Autónoma da Madeira   245 388   13 970 5,69   54 914   2 170 3,95 

              
       

DESPESAS MUNICIPAIS, POR REGIÃO (NUTS II), SEGUNDO O TIPO DE DESPESA – continuação 

 

2008 
 

    
              Unidade: 1 000 

Euros 

 Tipo de Despesa Despesas Correntes 
Despesas de Capital 

  Outras Despesas 

    Em      Em    

  Totais Cultura % Totais Cultura % 

Distribuição Geográfica             

       

Portugal  2 929 473   227 722 7,77  2 977 468   163 247 5,48 

       

   Continente  2 798 617   216 625 7,74  2 759 211   151 454 5,49 

       

      Norte   894 250   75 847 8,48  1 005 619   48 274 4,80 

      Centro   659 053   45 196 6,86   739 037   42 895 5,80 

      Lisboa   717 033   45 756 6,38   496 174   18 847 3,80 

      Alentejo   281 247   29 481 10,48   301 130   25 718 8,54 

      Algarve   247 035   20 345 8,24   217 250   15 722 7,24 

       

   Região Autónoma dos Açores   51 680   5 987 11,58   106 959   5 103 4,77 

       

   Região Autónoma da Madeira   79 176   5 110 6,45   111 298   6 690 6,01 

              

       
Nota: Por razões de arredondamento a milhares de Euros os totais podem não ser iguais às somas dos parciais.   
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Imagem 1 – inquérito aplicado aos visitantes da Terra dos Sonhos 
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Cartaz da Terra dos Sonhos 2010 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa ilustrado 

do recinto da 

Terra dos Sonhos. 
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Vista da Terra dos Sonhos 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os populares Irmãos 

Esferovite. 
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Vista parcial da página no Facebook da Terra dos Sonhos 

 

 

 

Vista parcial do site da Terra dos Sonhos 

 

 

 

 

 

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          
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