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A vantagem comparativa do regime fiscal do residente não habitual em 
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The comparative advantage of the tax regime of the non-habitual resident in 
Portugal 

 

José de Campos Amorim 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, Portugal 

j.camposamorim@gmail.com 

 

Resumo 

O regime fiscal do residente não habitual (RNH) é particularmente atrativo para os não residentes 
que exercem atividades de elevado valor acrescentado, quer sejam trabalhadores dependentes, 
independentes, pensionistas ou membros de órgãos estatutários de pessoas coletivas que 
pretendem obter uma residência em Portugal para aí beneficiarem de vantagens fiscais. Numa 
análise comparativa com outros países, o regime português confere maior benefício fiscal aos não 
residentes que pretendem fixar a sua residência em Portugal.  

 
Palavras-chave: residente não habitual; investimento estrangeiro; benefício fiscal. 

 

Abstract  
 

The tax regime of the non-habitual resident (RNH) is particularly attractive for non-residents who 
practice high value-added professional activities, and for employed or self-employed workers, 
retired people, or members of statutory bodies of legal entities who want to obtain residency in 
Portugal in order to receive tax benefits. In a comparative analysis with other countries, the 
Portuguese regime confers greater tax benefits to non-residents who intend to establish their 
residence in Portugal. 
 
Keywords: non-habitual resident; foreign investment; tax benefits. 

 

 

 

1. Introdução  

No contexto de concorrência fiscal internacional impunha-se a criação de novos 

instrumentos de captação de investimento externo. Um dos instrumentos adotado é o 

regime fiscal do residente não habitual (RNH), que procura, com a redução da carga fiscal, 

atrair novos investidores e impedir a deslocalização do “contribuinte volátil” para ambientes 

fiscais mais atrativos (Nascimento, Graça & Ramos, 2010: 858). 

A necessidade de introdução do regime fiscal do RNH já vinha a ser reclamada desde 

2008. O artigo 126.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, autorizava o Governo a criar um 

regime fiscal para RNH em sede de IRS. Este regime foi introduzido no Código do Imposto 

Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) pelo Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de 

setembro, que cria o Código Fiscal do Investimento (CFI), entretanto revogado pelo Decreto-

Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, que aprova um novo CFI.  

mailto:j.camposamorim@gmail.com
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/Novo_Codigo_Fiscal_Investimento.htm
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Portugal criou um regime fiscal particularmente atrativo para quadros altamente 

qualificados em atividades de elevado valor acrescentado, mas também pessoas com 

elevado património (Ferreira & Gonçalves, 2012), designados por High Net Worth Individuals 

(HNWI), que se movem essencialmente por motivos de ordem fiscal (Borges & Sousa, 2011), 

garantindo o acesso a condições fiscais mais favoráveis do que noutros países. 

A atração fiscal destas pessoas é possível de duas formas distintas (Borges & Sousa, 

2011: 713): através do método da isenção na eliminação da dupla tributação internacional dos 

rendimentos de fonte estrangeira obtidos por RNH, ou através de uma tributação mitigada e 

proporcional de certos rendimentos do trabalho dependente e independente (incluindo os 

obtidos em Portugal), auferidos por sujeitos passivos de IRS a quem seja reconhecida esta 

qualidade. 

O regime fiscal dos RNH visa os não residentes, trabalhadores dependentes ou 

independentes qualificados em atividades de elevado valor acrescentado, e inclui também os 

membros de órgãos estatutários de entidades coletivas, interessados em estabelecer uma 

residência temporária em Portugal. Portugal não é o único país com regime de tributação 

para os RNH, mas é um dos que consagrou um regime privilegiado de tributação e o mais 

competitivo em termos fiscais. 

Face à diversidade de situações abrangidas, proceder-se-á à análise dos requisitos legais 

destinados à atribuição deste estatuto e de seguida à sua comparabilidade. 

 

2. Enquadramento normativo  

O regime fiscal do RNH insere-se hoje num quadro normativo específico, que tem por base o 

Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23 de setembro, que aprovou o CFI, alterado sucessivamente 

pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 82/2013, de 17 de junho, pela Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, que procedeu à 

revisão do regime dos benefícios fiscais ao investimento produtivo e respetiva 

regulamentação, alterando, para o efeito, o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho. 

Integram o regime fiscal do RNH as atividades de elevado valor acrescentado, com 

carácter científico, artístico ou técnico, conforme prevê o n.º 6 do artigo 72.º e o n.º 4 do 

artigo 81.º do CIRS. Tais atividades estão definidas na Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro, a 

qual faz referência às atividades de arquitetos, engenheiros e técnicos similares, artistas 

plásticos, atores e músicos, auditores e consultores fiscais, médicos e dentistas, professores 

universitários, psicólogos, profissões liberais, técnicos e assimilados e investidores, 

administradores e gestores.  

Na verdade, trata-se de atrair dois tipos principais de destinatários (Nascimento et al., 

2010: 861): 

 

Não residentes, que exercem atividades de elevado valor acrescentado no estrangeiro, 

“dispostos a estabelecer domicílio em Portugal de forma permanente, passando, por 

essa via, a ser residentes fiscais em Portugal”, e;  

Não residentes, que, “sendo trabalhadores dependentes, independentes ou membros 

de órgãos estatutários de pessoas coletivas, apenas pretendem estabelecer em Portugal 

uma residência temporária” para aí auferir rendimentos, em virtude de terem sido 

destacados ou expatriados.  

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/67E1F1A0-6FA6-4E49-815B-C61959EDCBE0/0/Decreto_Lei_162_2014.pdf
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O objetivo deste regime, de natureza dual, é de atrair para o território português 

profissionais não residentes, qualificados em atividades de elevado valor acrescentado, bem 

como beneficiários de pensões obtidas no estrangeiro, à semelhança do que tem vindo a 

suceder noutros países, nomeadamente na Suíça, Inglaterra, Espanha e França (Borges & 

Sousa, 2011).  

 

3. Requisitos de atribuição do regime do RNH 

Para serem tributados como RNH, estes devem preencher os requisitos previstos na Circular 

2/2010,1 de 6 de maio, isto é:  

 

a) Tornarem-se fiscalmente residentes em território português de acordo com qualquer 

dos critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 16.º do Código do IRS; 

b) Comprovarem, no momento da inscrição, a anterior residência e tributação no 

estrangeiro, através de certificado de residência demonstrando a tributação efetiva; 

c) Não terem em qualquer dos cinco anos anteriores sido tributados como residentes em 

sede de IRS. 

 

Para a obtenção do estatuto de RNH, o sujeito passivo deve, nos termos do n.º 10 do 

art.º 16.º do CIRS, “solicitar a inscrição como residente não habitual, por via eletrónica, no 

Portal das Finanças, posteriormente ao ato da inscrição como residente em território 

português e até 31 de março, inclusive, do ano seguinte àquele em que se torne residente 

nesse território.” O RNH não pode ter sido residente em território português em qualquer 

um dos cinco anos anteriores àquele em que pretenda que tenha início a tributação como 

RNH. É “necessário um hiato de 5 anos de ausência de residência fiscal em Portugal” (Borges 

& Sousa, 2011: 726). Na dúvida, a Direção de Serviços de Registo de Contribuintes (DSRC) 

poderá solicitar ao RNH que comprove a sua residência no estrangeiro ou a sua tributação no 

estado de origem, podendo exigir um certificado de residência atestando a existência de 

relações pessoais ou económicas com o Estado estrangeiro nos últimos cinco anos (cf. 

Circular n.º 9/2012, de 3 de agosto).2 

Os sujeitos passivos requerentes da categoria 8 - Investidores, administradores e 

gestores - podem ser chamados a apresentar os documentos (procurações, certidões da 

conservatória do registo comercial, atas, etc.) para comprovar as respetivas qualidades de 

administradores/gerentes/gestores e poderes de representação, de acordo com o n.º 7 da 

Circular n.º 2/2010, de 6 de maio e o n.º 3 da Circular n.º 9/2012, de 3 de agosto. 

Uma vez concedido o estatuto do RNH, dispõe o n.º 11 do artigo 16.º do CIRS que o gozo 

do “direito a ser tributado como residente não habitual em cada ano do período referido no 

n.º 9 (10 anos) depende de o sujeito passivo ser considerado residente em território 

português, em qualquer momento desse ano”. 

O sujeito passivo que seja considerado RNH adquire o direito a ser tributado em sede de 

IRS pelo período de dez anos consecutivos ou interpolados (não prorrogável) a partir do ano, 

                                                           
1 Disponível em https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/255A970C-6140-4221-A7DE-
68A70B171387/0/Circ_2_2010.pdf. 
2 Disponivel em https://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/6B739D49-3A65-49D6-8F95-
D13B7A7B5946/0/Circular_9_2012_res_n_habituais.pdf. 
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inclusive, da sua inscrição no registo de contribuintes da Autoridade Tributária (AT) como 

residente em território português (n.os9, 11 e 12 do artigo 16.º da CIRS). 

Se neste período de dez anos o sujeito passivo não gozar do seu direito durante um ou 

mais anos, pode retomar o gozo do mesmo em qualquer dos anos remanescentes daquele 

período a partir do ano em que volte a ser considerado residente em território português, 

segundo o n.º 12 do artigo 16.º do CIRS. 

O legislador entendeu não renovar ou prorrogar o período de dez anos (Lei n.º 20/2012, 

de 14 de maio). A Lei n.º 82-E/2014, de 31 de dezembro, vigente desde 1 de janeiro de 2015, 

manteve o princípio da improrrogabilidade e a garantia do gozo do estatuto do RNH pelo 

prazo de dez anos, seguidos ou interpolados. Assim, se o requerente preencher todos os 

requisitos, poderá obter o estatuto de RNH por um período de dez anos seguidos ou 

interpolados, não sendo este período renovável ou prorrogável. 

 

4. Tributação dos rendimentos de fonte portuguesa ou estrangeira 

Quanto à tributação dos rendimentos de fonte portuguesa, os rendimentos líquidos das 

categorias A e B (trabalho dependente e independente), previstos nos artigos 2.º e 3.º do 

CIRS, auferidos em atividades de elevado valor acrescentado, com caráter científico, artístico 

ou técnico (Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro), por RNH em território português, são 

tributados à taxa especial de 20% (taxa de retenção na fonte) para as categorias A e H, de 

acordo com o n.º 8 do art.º 99.º do CIRS, e taxa de retenção na fonte de 20% igualmente para 

os rendimentos da categoria B, segundo a alínea d) do n.º 1 do artigo 101.º do CIRS, se não for 

exercida a opção pelo seu englobamento permitida pelo n.º 8 do artigo 72.º do CIRS. 

Os rendimentos das categorias A e B (considerados de elevado valor acrescentado), G, E, 

F e H (pensões de alimentos) dos RNH em Portugal podem ser englobados por opção dos 

titulares residentes em território português, segundo as alíneas c) a e) do n.º 1, do n.º 5, do n.º 

6 e do n.º 8 do artigo 72.º do CIRS. Se o sujeito passivo optar pelo englobamento de 

rendimentos sujeitos às taxas especiais ou liberatórias, fica obrigado, segundo o n.º 3 do 

artigo 22.º, o artigo 71.º e o artigo 72.º do CIRS, a englobar a totalidade dos rendimentos da 

mesma categoria de rendimentos, conforme estipulado no n.º 5 do artigo 22.º do CIRS. De 

referir que os rendimentos de fonte estrangeira estão sujeitos ao regime de eliminação da 

dupla tributação internacional (Ferreira & Gonçalves, 2012).  

É aplicável o método de isenção aos rendimentos auferidos no estrangeiro pelos RNH 

em Portugal. Aos RNH em território português que obtenham no estrangeiro rendimentos da 

categoria A aplica-se o método da isenção, segundo o n.º 4 do artigo 81.º do CIRS, bastando 

que se verifique qualquer das condições seguintes: 

 

 Sejam tributados no outro Estado de origem (Estado contratante), em conformidade 

com a convenção para eliminar a dupla tributação (CDT) celebrada entre Portugal e esse 

Estado; ou 

 Sejam tributados no outro país, território ou região, nos casos em que não exista CDT, 

desde que os rendimentos em questão, pelos critérios previstos no n.º 1 do artigo 18.º do 

CIRS, não sejam de considerar obtidos em território português. 

 

Aos RNH em território português que obtenham, no estrangeiro, rendimentos da 

categoria B, auferidos em atividades de prestação de serviços de elevado valor acrescentado, 
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com caráter científico, artístico ou técnico, definidos na Portaria n.º 12/2010, de 7 de janeiro, 

ou provenientes da propriedade intelectual ou industrial, ou ainda da prestação de 

informações respeitantes a uma experiência adquirida no setor industrial, comercial ou 

científico, bem como das categorias E, F e G, estão sujeitos ao método da isenção, conforme 

dispõe o n.º 5 do artigo 81.º do CIRS, bastando para tal que se verifique qualquer uma das 

condições seguintes: 

 

 Possam ser tributados no outro Estado de origem (Estado contratante), em 

conformidade com a CDT celebrada por Portugal com esse Estado; ou 

 Possam ser tributados no outro país, território ou região, em conformidade com o 

Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o Património da Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Económico (MCOCDE), desde que não constem da 

lista dos paraísos fiscais elencados na Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, alterada 

pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro e desde que os rendimentos, pelos critérios 

previstos no artigo 18.º do CIRS, não sejam de considerar obtidos em território 

português.  

 

Os RNH em território português que obtenham, no estrangeiro, rendimentos da 

categoria H, na parte em que os mesmos, quando tenham origem em contribuições, não 

tenham gerado uma dedução para efeitos do n.º 2 do artigo 25.º do CIRS (dedução especifica 

do rendimento do trabalho), aplica-se o método da isenção, segundo o n.º 6 do artigo 81.º do 

CIRS, bastando que se verifique qualquer das condições seguintes: 

 

 Sejam tributados no outro Estado de origem (Estado contratante), em conformidade 

com CDT celebrada por Portugal com esse Estado; ou 

 Pelos critérios previstos no n.º 1 do artigo 18.º do CIRS, não sejam de considerar obtidos 

em território português. 

 

Relativamente aos rendimentos obtidos no estrangeiro em relação aos quais, por força 

de CDT celebrada por Portugal, seja aplicado o método da isenção com progressividade, os 

rendimentos estrangeiros, embora isentos, são obrigatoriamente englobados aos restantes 

rendimentos do sujeito passivo para efeitos de determinação da taxa aplicável no Estado da 

residência, segundo o n.º 9 do artigo 81.º do CIRS. 

Os RNH em Portugal titulares dos rendimentos isentos nos termos dos n.os 4, 5 e 6 do 

artigo 81.º do CIRS (categorias A, B, E, F, G e H) podem, contudo, optar pela aplicação do 

método do crédito de imposto referido no n.º 1 do artigo 81.º do CIRS, sendo neste caso os 

rendimentos obrigatoriamente englobados para efeitos da determinação da taxa aplicável à 

sua tributação, com exceção dos rendimentos previstos nas alíneas c) a e) do n.º 1 e nos n.os 3 

a 6 do artigo 72.º do CIRS, que não relevam, no âmbito desta opção, para determinação da 

taxa, segundo o n.º 8 do artigo 81.º do CIRS.  

De notar, por último, que o artigo 72.º, n.º 6 CIRS não opera qualquer distinção entre os 

rendimentos de fonte portuguesa e os rendimentos de fonte estrangeira, considerando-se 

aplicável a todos os rendimentos das categorias A e B; o que significa que se os rendimentos 

destas duas categorias auferidos por RNH não cumprirem os requisitos da isenção do artigo 

81.º do CIRS e não estiverem sujeitos à taxa especial de 20% do artigo 72.º do CIRS ficarão 

sujeitos às taxas gerais e progressivas do IRS do artigo 68.º do CIRS. 
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5. Comparação com outros países 

5.1. Considerações gerais  

O “regime português não é experiência isolada ou pioneira no domínio da tributação do 

rendimento dos High Net Worth Individuals ou dos expatriados” (Borges & Sousa, 2011: 713). 

Vários Estados adotaram formas de tributação privilegiada dirigidas a pessoas com as quais 

pretendem estabelecer laços não permanentes (Borges & Sousa, 2011), que consistem na 

adoção de regimes fiscais próprios de atração dessas pessoas. 

A atração fiscal destas pessoas é possível de duas formas distintas: através do método 

da isenção na eliminação da dupla tributação internacional dos rendimentos de fonte 

estrangeira obtidos por RNH (método da isenção integral ou método da isenção com 

progressividade), ou através do método do crédito de imposto ou do método da imputação 

(imputação integral ou imputação ordinária) dos rendimentos de trabalho dependente e 

independente auferidos por sujeitos passivos de IRS. 

Face à diversidade de situações, analisaremos apenas alguns destes regimes que se 

encontram inseridos na União Europeia (UE), tais como o francês, belga, holandês, espanhol 

e luxemburguês, e utilizam sistemas fiscais de tributação do rendimento numa base mundial 

e progressivos, à semelhança do regime português.  

Estes regimes podem agrupar-se em dois tipos de destinatários (Borges & Sousa, 2011): 

 

 Os que preveem uma tributação mitigada do rendimento de fonte estrangeira, sendo 

dirigidos a quem adquira uma residência permanente; e 

 Os que estabelecem tributações favoráveis do rendimento de fonte doméstica, sendo 

dirigidos aos expatriados e residentes temporários. 

 

5.2. O regime francês: Régime spécial d’imposition des impatriés 

O regime fiscal francês é um sistema de cariz temporário que prevê apenas a residência 

temporária dos profissionais de elevado valor acrescentado (Nascimento et al., 2010). Em 

suma, é dirigido aos residentes temporários. Tem a designação de expatrié interne ou 

impatriés e dirige-se aos rendimentos de fonte francesa. O regime francês encontra-se 

regulado no artigo n.º 155.-B do Code Général des Impôts (CGI). 

O regime francês é aplicável aos estrangeiros destacados que exercem atividades 

assalariadas como trabalhadores dependentes, mas também aos trabalhadores 

independentes e aos que exercem cargos dirigentes nas empresas em benefício de uma 

entidade francesa ou estrangeira com estabelecimento estável, sucursal ou escritório de 

representação, que não tenham tido qualquer ligação anterior com França, isto é, um 

domicílio, ou tenham exercido uma atividade em França (Nascimento et al., 2010).  

Os sujeitos passivos que pretendem beneficiar do regime não podem ter sido 

considerados residentes fiscais em França nos cinco anos anteriores ao seu destacamento ou 

contratação, à semelhança do que acontece com o regime português. Reunidas as 

condições, o regime aplica-se até ao dia 31 de dezembro do quinto ano subsequente ao da 

chegada a França. Este regime permite concretamente aos sujeitos passivos destacados por 

um empregador estrangeiro excluir do seu rendimento tributável as despesas relacionadas 
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com o seu destacamento ou, em alternativa, beneficiar de uma dedução forfetária de 30% do 

respetivo montante (Borges & Sousa, 2011).  

Também está previsto que se o montante do rendimento tributável for inferior à 

remuneração paga a um sujeito passivo numa situação semelhante, a diferença é adicionada 

ao rendimento tributável, assegurando-se assim que os contribuintes declarem pelo menos o 

mesmo montante de rendimento tributável (Borges & Sousa, 2011). 

Os sujeitos passivos que estão em condições de poder beneficiar do estatuto de expatrié 

interne ou impatriés podem optar entre beneficiar de uma isenção de 30% da remuneração 

total líquida dos gastos de destacamento, com o limite de 50%, ou uma isenção total 

relativamente ao complemento de remuneração auferido em virtude do destacamento 

(prime d’impatriation) (Nascimento et al., 2010; Borges & Sousa, 2011). Os rendimentos brutos 

de fonte estrangeira podem ainda beneficiar de uma isenção parcial (até 20%), desde que 

sejam realizados exclusivamente no interesse do empregador. O período de isenção é de 8 

anos contados a partir da residência fiscal do sujeito passivo em França (n.º I, al. 1 do art. 155.º 

B do CGI), enquanto no regime português o período de isenção é de dez anos. 

A atribuição deste estatuto aos trabalhadores independentes depende de autorização 

da administração fiscal francesa, do exercício de determinadas atividades previstas na 

legislação francesa, destas representarem uma contribuição económica excecional para a 

França e, por sua vez, desta contribuição representar um investimento de mais de € 770.000 

em pequenas e médias empresas (PME) localizadas na UE ou nos Estados do Espaço 

Económico Europeu (EEE) (Noruega e Islândia) (Borges & Sousa, 2011). 

 

5.3. O regime belga: Expatriate tax regime 

O regime belga é um sistema baseado na residência temporária dos profissionais de elevado 

valor acrescentado, que prevê que estes sejam sujeitos à tributação universal pelos seus 

rendimentos mundiais. 

A Bélgica criou um regime fiscal especial atrativo para os expatriados com rendimentos 

de fonte belga. O regime belga encontra-se regulado na Circular n.º Ci.RH.624/325.294, de 8 

de agosto de 1983. Este regime determina a isenção dos rendimentos de fonte estrangeira de 

trabalho dependente (travel exclusion), como se de não residentes se tratassem. 

O regime belga é aplicável aos estrangeiros destacados que exercem atividades 

assalariadas como trabalhadores dependentes e desempenham cargos dirigentes de 

estabelecimentos estáveis de grupos internacionais, tal como as sucursais, os centros de 

investigação ou os escritórios de representação de grupos internacionais sediados noutros 

países e sem qualquer ligação ou atividade na Bélgica. O trabalhador deve ser destacado para 

trabalhar na Bélgica por um grupo internacional ou recrutado diretamente a partir do 

estrangeiro, devendo ainda demonstrar que mantém o seu centro económico no exterior, 

bem como fazer prova da permanência no exterior por razões profissionais. 

Tal como no regime português, os estrangeiros qualificados que são enviados 

temporariamente para a Bélgica por empregadores estrangeiros para aí residirem, devem ser 

especialistas e quadros superiores estrangeiros de elevado valor acrescentado. Os 

profissionais qualificados - executivos, cientistas ou investigadores - devem desempenhar 

exclusivamente atividades que requerem conhecimento específico e/ou de responsabilidade. 

Também, os sujeitos passivos que pretendem beneficiar deste regime não podem ter sido 

considerados residentes fiscais na Bélgica nos anos anteriores ao seu destacamento ou 
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contratação. Logo que estejam reunidas as condições, o regime passa a aplicar-se no prazo 

de seis meses a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da chegada à Bélgica.  

Uma vez admitidos como residentes temporários, os sujeitos passivos podem deduzir 

determinadas despesas profissionais ao rendimento tributável incorridas na Bélgica em 

resultado da sua permanência no país. É assim permitido excluir do rendimento tributável os 

subsídios ou as despesas de destacamento na Bélgica. As despesas de transporte ou 

alojamento não estão, por exemplo, sujeitas a qualquer limite para efeitos de apuramento do 

rendimento tributável. Quanto aos subsídios ou despesas de destacamento relacionadas com 

a atividade na Bélgica, estas estão sujeitas a um limite de € 11.250 ou de € 29.750 no caso 

específico de atividades de controlo, de coordenação ou de pesquisa científica. Estes 

subsídios ou despesas estão também isentas de contribuições para a segurança social quer 

pela entidade patronal quer pelo trabalhador, desde que sejam cumpridas as condições do 

regime belga. As despesas escolares encontram-se igualmente excluídas de tributação e não 

estão sujeitas a qualquer limite, desde que enquadradas no regime belga. 

Em suma, à semelhança do que acontece com o regime português, os rendimentos de 

fonte estrangeira encontram-se isentos de tributação na Bélgica. 

 

5.4. O regime holandês: Special tax regime for expatriates – the 30%-ruling 

O regime holandês visa, por um lado, os estrangeiros que pretendem residir um curto 

período de tempo no território holandês e, por outro lado, aqueles que se deslocam à 

Holanda para aí residirem permanentemente. Este regime destina-se aos indivíduos que 

anteriormente não tenham tido qualquer residência fiscal neste país, o que o distingue dos 

residentes permanentes e dos residentes temporários.  

No caso dos residentes temporários, foi criado um regime especial de tributação que 

prevê que os estrangeiros (impatriados ou inward expatriates) sejam tributados como os 

residentes titulares de rendimentos de trabalho dependente, mas sendo-lhes atribuído uma 

dedução de 30% do rendimento tributável, correspondente aos custos suportados pelo 

empregador com a expatriação (Nascimento et al., 2010; Borges & Sousa, 2011). O que 

significa que apenas 70% dos rendimentos do trabalho dependente auferidos pelos sujeitos 

passivos são objeto de tributação, sendo igualmente aplicável aos rendimentos do trabalho 

dependente auferidos fora da Holanda, de acordo com o previsto nas CDT (Borges & Sousa, 

2011). 

Em termos práticos, o regime holandês criou um mecanismo de reembolso das despesas 

incorridas pelo trabalhador com a sua estadia ou atividade na Holanda. O empregador é 

responsável pelo pagamento ao trabalhador de uma “subvenção” não tributável 

correspondente a 30% do rendimento de trabalho tributável do trabalhador. Destina-se 

principalmente a executivos estrangeiros, a trabalhadores dependentes e a professores de 

instituições estrangeiras que temporariamente exerçam a sua atividade na Holanda. O 

regime fiscal depende de o trabalhador ser contratado por uma entidade empregadora 

residente na Holanda ou por um estabelecimento estável aí localizado de uma entidade não 

residente. 

O regime holandês vigora durante um período de oito anos e é concedido aos 

estrangeiros que possuam um know-how na Holanda (Borges & Sousa, 2011), partilhando 

características com o regime português. O know-how é definido em função do grau de 

educação, experiência profissional e salário auferido, sendo necessário, após cinco anos, 
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demonstrar comprovadamente à administração fiscal holandesa que o know-how continua a 

existir. 

Este regime não confere qualquer tratamento especial ao rendimento de fonte 

estrangeira, em particular aos rendimentos do trabalho dependente, contrariamente ao 

regime português que prevê que os rendimentos de fonte estrangeira estejam isentos de 

tributação. 

 

5.5. O regime fiscal espanhol: Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados 

a territorio español 
 

O regime fiscal espanhol, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2004, com a publicação da 

Lei n.º 62/2003, de 30 de dezembro e do Real Decreto n.º 687/2005, de 10 de junho, é um 

regime, segundo Nascimento et al. (2010), destinado aos estrangeiros que pretendem residir 

um curto período de tempo em Espanha, bem como aqueles que se deslocam para aí 

residirem permanentemente.  

O regime espanhol é particularmente favorável aos trabalhadores estrangeiros 

destacados para o território espanhol. Pressupõe a ausência de residência fiscal em Espanha 

nos anos anteriores à sua aplicação, tal como sucede com os outros regimes. Este regime 

permite que os trabalhadores dependentes e membros de órgãos estatutários que 

obtenham residência fiscal em Espanha em consequência da sua deslocação para 

desenvolver uma atividade em Espanha possam optar pela tributação como não residentes 

no ano em que se tornam residentes fiscais e nos cinco anos seguintes, nos termos do artigo 

93.º da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

também conhecida como Ley Beckham (Nascimento et al., 2010; Borges & Sousa, 2011). 

A partir de 1 de janeiro de 2015, a Lei 26/2014, de 27 de novembro, alterou a Lei 35/2006, 

de 28 de novembro, do Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, excluindo do regime 

os desportistas profissionais mas incluindo a possibilidade de aplicar o regime aos 

administradores de uma entidade que não tenham participação no capital social de uma 

sociedade ou, tendo participação, que esta seja inferior a 25%. 

Deixa também de ser necessário que os rendimentos de trabalho dependente se 

realizem efetivamente em Espanha e para uma entidade empregadora residente em 

Espanha, que os rendimentos de trabalho dependente não estejam isentos de tributação e 

que as retribuições previstas derivadas de contrato de trabalho não excedam € 600.000 por 

ano. A partir de 1 de janeiro de 2015, o trabalhador dependente deixou assim de estar 

obrigado à celebração de um contrato de trabalho com uma entidade empregadora 

residente em Espanha, ou através de estabelecimento estável aí localizado de uma entidade 

não residente. 

O regime espanhol prevê a cessação das isenções aplicáveis aos não-residentes de 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes e que sejam considerados obtidos em Espanha a 

totalidade dos rendimentos de trabalho dependente, passando assim a ter em conta todos 

os rendimentos obtidos para efeitos de determinação da taxa a aplicar, tal como acontece 

com o regime português com o método da isenção com progressividade. 

Os rendimentos obtidos de fonte espanhola, nomeadamente os derivados de 

dividendos, juros e incrementos patrimoniais, são tributados às taxas de 20%, 22% e 24%, 

respetivamente. 
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Os restantes rendimentos (incluindo os de trabalho dependente) são tributados à taxa 

de 24% até € 600.000 e os que excedam € 600.000, à taxa de 47%, ao passo que, no regime 

português, são tributados à taxa de 20%. 

A eliminação da limitação à retribuição de € 600.000 e da exigência de um contrato de 

trabalho confere ao regime espanhol um carácter menos exigente, mas não tão favorável 

como o regime português que prevê uma taxa de tributação de 20%. 

Contudo, os sujeitos passivos que obtenham residência fiscal em Espanha em 

consequência da sua deslocação antes de 1 de janeiro de 2015 poderão optar por aplicar o 

regime vigente a 31 de dezembro de 2014. 

Comparativamente com o regime português, o regime espanhol aplica-se aos sujeitos 

passivos que sejam considerados residentes fiscais em Espanha, não o podendo ter sido 

durante os dez anos anteriores à sua deslocação para o território espanhol, ao passo que o 

regime português prevê um período de ausência de residência fiscal nos cinco anos 

anteriores. Por outro lado, o regime espanhol tem a duração de seis anos, contados a partir 

do ano da residência fiscal do sujeito passivo, e prolonga-se nos cinco anos seguintes, ao 

contrário do regime português que tem a duração de dez anos, contados a partir do ano da 

residência fiscal, durante o qual o sujeito passivo poderá beneficiar do regime. Acresce que o 

regime espanhol deixou de conferir qualquer tratamento especial ao rendimento de fonte 

estrangeira, enquanto que no regime português os rendimentos de fonte estrangeira estão 

isentos de tributação. 

 

5.6. O regime luxemburguês: Impatriate tax regime 

O regime luxemburguês é dirigido aos profissionais de elevado valor acrescentado com 

residência temporário no Luxemburgo.  

Foi criado um regime fiscal mais favorável para os denominados impatriés com 

rendimentos de fonte luxemburguesa. Este regime encontra-se regulado na Circular LIR n.º 

95/2 de 21 de dezembro de 2010 alterada pela Circular LIR n.º 95/2 de 21 de maio de 2013 e pela 

Circular LIR n.º 95/2 de 27 de janeiro de 2014 com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2014. 

O regime luxemburguês destina-se aos estrangeiros destacados ou contratados que 

exercem atividades assalariadas como trabalhadores dependentes e aos dirigentes 

empresariais destacados ou contratados por uma entidade luxemburguesa ou estrangeira 

com estabelecimento estável, sucursal ou escritório de representação no Luxemburgo e que 

não tenham tido uma qualquer ligação prévia – domicílio ou atividade – no Luxemburgo. 

Os sujeitos passivos que pretendem beneficiar do impatriate tax regime devem 

estabelecer residência fiscal no Luxemburgo e não podem ter sido considerados residentes 

fiscais no Luxemburgo nos cinco anos anteriores ao seu destacamento ou contratação, à 

semelhança do que acontece no regime português, nem ter tido um domicílio fiscal a uma 

distância inferior a cento e cinquenta quilómetros do Luxemburgo ou ter exercido no 

Luxemburgo uma atividade de trabalho dependente sujeitos a retenção na fonte nos cinco 

anos anteriores ao seu destacamento ou contratação. Ainda de referir que os beneficiários 

devem exercer a sua atividade principal no Luxemburgo e auferir uma remuneração anual 

mínima de € 50.000, não podendo os trabalhadores impatriés substituir outros trabalhadores 

não abrangidos por este regime.  

No caso dos sujeitos passivos destacados, a Circular LIR n.º 95/2 de 27 de janeiro de 2014 

exige uma relação contratual entre o empregador estrangeiro e o trabalhador destacado de 
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pelo menos cinco anos de antiguidade no grupo internacional, além de que deve existir um 

acordo contratual entre o empregador estrangeiro e a entidade luxemburguesa. O 

trabalhador destacado goza, contudo, do direito de regresso ao país de origem no fim do 

período de residência. 

No caso dos sujeitos passivos contratados, a Circular LIR n.º 95/2 de 27 de janeiro de 2014 

determina que os beneficiários devem ser especialistas qualificados (estes profissionais 

qualificados devem desempenhar exclusivamente atividades que requerem conhecimento 

específico), de elevado valor acrescentado e de difícil contratação no Luxemburgo. Uma vez 

reunidas estas condições, prevê-se que o regime seja aplicado até ao quinto ano subsequente 

ao da sua chegada ao Luxemburgo.  

O regime luxemburguês permite aos sujeitos passivos destacados ou contratados por 

um empregador estrangeiro que sejam excluídas do seu rendimento tributável as despesas 

relacionadas com o destacamento ou contratação. Determina a Circular LIR n.º 95/2 de 27 de 

janeiro de 2014 a este propósito que os sujeitos passivos que preenchem os requisitos legais 

poderão beneficiar de uma isenção de 30% da respetiva remuneração anual total líquida, 

sujeita a um limite de € 50.000 ou € 80.000 (solteiros ou casados), relativamente ao 

rendimento tributável líquido dos gastos relacionados com o destacamento, tais como as 

rendas, as despesas de alojamento, a licença de regresso ao país de origem e a equalização 

fiscal. Os sujeitos passivos poderão igualmente beneficiar de uma isenção de 8% ou 16% da 

respetiva remuneração mensal total líquida, sujeita a um limite de € 1.500 ou € 3.000 

(solteiros ou casados), relativamente ao rendimento tributável líquido dos gastos 

relacionados com as deslocações ao país estrangeiro. Está ainda prevista isenção total 

relativamente às despesas de alojamento (do início ao fim do destacamento) e às propinas 

escolares. Esta isenção é aplicável durante um período de cinco anos contados a partir da 

residência fiscal do sujeito passivo no Luxemburgo, sendo este período de dez anos no 

regime português. 

Relativamente à entidade luxemburguesa, a Circular LIR n.º 95/2 de 27 de janeiro de 2014 

determina que esta deve empregar pelo menos 20 trabalhadores a tempo inteiro no 

Luxemburgo e, caso exista há dez anos ou mais, apenas pode empregar no máximo 30% do 

total de trabalhadores a tempo inteiro no Luxemburgo. Além disso, a entidade 

luxemburguesa é obrigada a declarar à administração fiscal luxemburguesa até 31 de janeiro 

de cada ano os trabalhadores impatriés que beneficiam do regime.  

 

6. Conclusão  

O regime fiscal do RNH é particularmente atrativo para os profissionais qualificados que 

exercem atividades de elevado valor acrescentado, com carácter científico, artístico ou 

técnico, e para os indivíduos com elevado património. Este regime é apresentado como um 

incentivo fiscal para os não residentes que, sendo trabalhadores dependentes, 

independentes, pensionistas ou membros de órgãos estatutários de pessoas coletivas, 

apenas pretendem estabelecer em Portugal uma residência temporária para aí auferir 

rendimentos, em virtude de terem sido destacados ou expatriados.  

Este regime do RNH coloca Portugal à frente dos vários países. São muitos os 

estrangeiros que procuram Portugal para assim beneficiar deste regime de tributação. 

Comparativamente com o regime francês, que prevê uma isenção de 30% do rendimento 

tributável de fonte nacional (com limite de 50%) e uma isenção de apenas 20% dos 

rendimentos de fonte estrangeira, o regime português tributa os rendimentos de fonte 
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nacional em apenas 20% e isenta de tributação os de fonte estrangeira. Por outro lado, o 

período de isenção em França é de oito anos, enquanto no regime português o período de 

isenção é de dez anos.  

Em relação ao regime belga, este exige uma ausência de residência fiscal, sendo no caso 

português a ausência de residência fiscal limitada aos cinco anos anteriores. Além disso, o 

belga destina-se exclusivamente a especialistas e quadros superiores, ao contrário do regime 

português que é mais abrangente (inclui atividades de elevado valor acrescentado ou de 

propriedade intelectual, industrial ou know-how). No que diz respeito ao regime de 

tributação, em Portugal os rendimentos de fonte nacional estão sujeitos a uma taxa de 20% e 

na Bélgica só estão excluídos de tributação os subsídios ou gastos com destacamento (travel 

exclusion). O período durante o qual o RNH poderá beneficiar do regime é de dez anos em 

Portugal, sendo aqui mais vantajoso o belga que não prevê qualquer limite.   

Analisando em termos comparativos o regime fiscal holandês, este destina-se 

exclusivamente a atividades que exigem know-how, ao contrário do regime português. Por 

outro lado, no caso holandês, é exigido um contrato de trabalho, contrariamente ao 

português. Quanto ao regime de tributação, os rendimentos de fonte nacional em Portugal 

estão sujeitos apenas a uma taxa de 20%, ao passo que na Holanda está previsto, em alguns 

casos, uma isenção de 30% do rendimento tributável (subvenção não tributável) e, em outros 

casos, uma tributação de 70% do rendimento tributável. De destacar, por último, que o 

período de isenção na Holanda é de oito anos, enquanto que no regime português é de dez 

anos. 

No caso do regime fiscal espanhol, este exige uma ausência de residência fiscal nos dez 

anos anteriores, sendo só de cinco anos em Portugal. Em matéria de tributação, os 

rendimentos de fonte nacional em Portugal estão sujeitos a uma taxa de 20% e em Espanha 

está previsto uma taxa de 24% para um rendimento tributável até € 600.000 e uma taxa de 

47% para um rendimento tributável superior a € 600.000. Ainda de salientar que o período de 

isenção em Espanha é de um a cinco anos e em Portugal de dez anos. 

Por último, o regime fiscal luxemburguês não é mais favorável na medida em que se 

destina exclusivamente a especialistas qualificados. Quanto ao regime de tributação, e 

relativamente aos rendimentos de fonte nacional, estão sujeitos em Portugal a uma taxa de 

20% e no Luxemburgo prevê-se, em alguns casos, uma isenção de 30% do rendimento 

tributável anual (com limite de € 50.000 ou € 80.000) e, em outros casos, uma isenção de 8% 

ou 16% no caso de rendimento tributável mensal (com limite de € 1.500 ou € 3.000). No que 

toca aos rendimentos de fonte estrangeira, está previsto uma isenção em Portugal ao 

contrário do Luxemburgo onde não há qualquer isenção. De notar ainda que o período de 

isenção no Luxemburgo é de cinco anos e em Portugal de dez anos.  

Em conclusão, em termos de vantagem comparativa, o regime fiscal do RNH coloca 

Portugal numa situação de concorrência fiscal privilegiada face aos outros países em análise 

neste trabalho, o que obriga a uma gestão fiscal eficiente para captar mais rendimentos e 

negócios estrangeiros, o que nem sempre é fácil dado a multiplicidade de regimes e de 

alterações legislativas nesta matéria nos vários países. 

Como sugestão de investigação futura, propomos que sejam analisados, através de 

simulações, os vários regimes apresentados com vista a apurar mais concretamente o maior 

benefício fiscal em termos de poupança fiscal para o sujeito passivo. Sugerimos uma 

simulação em que se compare qual o imposto que um indivíduo pagaria, com o mesmo 
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rendimento em cada um dos países, com vista a mostrar a vantagem em ser ou não RNH em 

Portugal. 
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Resumen 

Esta investigación surge del análisis del modelo comunicativo de los programas de la radio de la 
Universidad de Huelva, Uniradio-Huelva, entendida como servicio público a la ciudadanía, a 
través de los 40 blogs asociados a la programación radiofónica. Como objetivos se plantean: 
analizar la influencia del medio radiofónico desde una perspectiva educativa y social, y 
determinar el nivel de difusión de los programas según la existencia o no del blog asociado. La 
metodología de investigación pertenece al paradigma cualitativo basándose en descripciones 
reales del contexto situacional e incorporando como elemento fundamental el análisis de 
contenidos de producciones textuales (impresas o electrónicas) que forman parte de la 
identidad de la radio, objeto de estudio. El diseño de investigación es un estudio de caso único. 
El análisis del contenido se ha realizado a través de una parrilla de análisis de contenido 
adaptada a la estructura y características del contenido publicado en red.  

 
Palabras-clave: educación superior; radio universitaria; servicio público; TIC. 

 

Abstract 
 

This study arises from the analysis of the communicative model used in the radio programmes 
of a university radio station, Uniradio-Huelva, considered as a public service for citizens, 
through 40 blogs that are associated with the radio programming. The aims of the study are to 
analyse the influence of the radio from an educational and social perspective and to determine 
the programmes level of broadcast according to whether the programme has a blog or not. 
The research methodology belongs to the qualitative paradigm and it is based on real 
descriptions of situational context and incorporating, as a fundamental component, the 
content analysis of textual productions (printed or electronic) that are part of the radio’s 
identity. The research design is that of a case study. The content analysis was carried out 
through a content analysis grid adapted to the structure and characteristics of the content 
published online. 

 
Keywords: higher education; university radio station; public service; ICT. 
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Resumo 
 

Este estudo surge do estudo do modelo comunicativo utilizado nos programas de rádio da 
rádio universitária, Uniradio-Huelva, como serviço público para os cidadãos, através da análise 
de 40 blogues associados à programação de rádio. Os objetivos desta investigação são: analisar 
a influência da rádio a partir de uma perspetiva educacional e social e determinar o nível de 
transmissão dos programas, em função de o programa ter ou não ter um blogue. A 
metodologia de pesquisa é do paradigma qualitativo e baseia-se em descrições reais do 
contexto situacional e na análise de conteúdo de produções textuais (impressas ou eletrónicas) 
que fazem parte da identidade de rádio. O desenho da pesquisa corresponde a do estudo de 
caso. A análise de conteúdo foi feita através de uma grelha de análise de conteúdo adaptada à 
estrutura e às características dos conteúdos publicados nos blogues. 

 
Keywords: educação superior; radio universitária; serviço público; TIC. 
 

 

1. Introducción  

Este documento es el resultado de una investigación que muestra la idiosincrasia de una 

radio universitaria de corte social, Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, a partir de 

uno de los elementos con los que participa en la vida de la ciudadanía, sus blogs. Para 

comprender el alcance del proyecto, más allá del concepto tradicional de radio educativa, 

se realiza un estudio completo de corte cualitativo de caso único. Sin embargo, en este 

documento solo se mostrará una parte de la investigación, la que corresponde a la 

prolongación de dicha emisora gracias a las redes sociales, en especial, a los blogs que cada 

programa usa para incrementar la capacidad comunicativa de una radio que, aunque local, 

traspasa las fronteras del campus universitario. Los objetivos que se plantean son: analizar 

la influencia del medio radiofónico desde una perspectiva educativa y social; y, determinar 

el nivel de difusión de los programas según la existencia o no de blog asociado. 

Iniciamos con la dimensión social de la radio educativa hasta llegar a las cuestiones 

diferenciadoras de su vertiente universitaria. Posteriormente veremos los contextos en los 

que puede llevarse a cabo una radio educativa universitaria, para concluir viéndola desde 

una perspectiva de servicio público a la ciudadanía, gracias a los recursos que la acompañan 

y la magnifican, pese a sus surgimientos populares y humildes en la mayoría de los casos.  

Este trabajo aborda, primero, una revisión conceptual acerca de los supuestos 

científicos de la materia y, segundo, el desarrollo del proceso metodológico realizado en el 

modelo de investigación. Este estudio presenta un caso único, de corte etnográfico llevado 

a cabo durante los siete años de vida activa de la radio de la universidad de Huelva, desde el 

inicio de las emisiones en enero de 2007 hasta que se decide cerrar temporalmente el 31 de 

diciembre de 2013 por cuestiones institucionales. La investigación que alberga este estudio 

parcial recoge datos de tres elementos fundamentales del Proyecto Uniradio-UHU: los 

integrantes del proyecto, el contenido emitido en los programas en antena; y, finalmente, 

los contenidos en red a través de los blogs. Es este tercer elemento, los 40 blogs, lo que se 

presenta a continuación, de forma que se pueda observar la repercusión e implicación de 

los mismos en el proceso formativo de la ciudadanía de la provincia de Huelva.  

En la fase final, como resultado de la investigación, tras el análisis y la discusión 

realizados, se plantean posibles implicaciones a nivel educativo y sociológico, dentro y fuera 
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de la comunidad educativa universitaria onubense, con la intención de incorporar futuras 

implementaciones de radio en el marco de la educación superior española. 

 

2. La dimensión social de la radio educativa  

La comunicación, en su sentido amplio y etimológico, es compartir (del latín, comunicare); 

referencia básica de la radio educativa en su dimensión social. El Informe MacBride (1980: 

37) alude a las principales funciones de la comunicación que están presentes en la 

dimensión social de la radio; entre ellas: a) Información; b) Socialización; c) Motivación; d) 

Debate y diálogo; e) Educación; f) Promoción cultural; g) Esparcimiento e h) Integración. 

Según Gascón Baquero (1991), la radio puede erigirse en un programa de animación 

sociocultural como acción dirigida a la elaboración de proyectos prácticos y como elemento 

técnico que ayuda a concienciar sobre problemas cotidianos. Como práctica social 

revaloriza la comunicación y como tecnología social fomenta la responsabilidad y la 

participación. Desde esta realidad poliédrica, el objetivo prioritario es la transformación 

social, ayudando a la creación de la cultura propia, al respeto de la ajena y a la construcción 

crítica de la realidad (ver Figura  1). 

 
Figura 1. La radio como animación sociocultural 

 

 

 
Fuente: Mora-Jaureguialde (2016: 92) a partir de Gascón Baquero (1991). 

 
El mismo autor admite que la radio en su dimensión social de educación no formal 

abarca un amplio abanico de funciones y variantes. Esta transversalidad propia del lenguaje 

radiofónico permite una educación para el ocio en cualquier tramo de edad; una educación 

ambiental: recursos materiales, energéticos, abordar los ciclos de producción y consumo, 

estudiar el desarrollo y la investigación aplicada; una educación lúdico–festiva: tradiciones, 

folklore, artesanía, historia; una educación para la salud: aspectos de nutrición, prevención 

de accidentes, primeros auxilios, higiene y limpieza, deportes, drogodependencias… 

Dentro del contexto de la educación no formal, al medio radio se le reconocen una serie de 

finalidades. Gascón Baquero (1991: 11) lo plantea así:  

 
Los seres humanos no vivimos en un mundo únicamente objetivo; en parte estamos a 
merced del lenguaje peculiar que ha llegado a ser el medio de expresión de la sociedad 
y microsociedades de las que formamos parte… es preciso una radio con un lenguaje 
flexible que exprese una actitud positiva e innovadora ante la vida, cuyas preguntas, 
directas o implícitas, sean en cada oyente un acto creativo de su inteligencia, una radio 
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donde se complementen con sensibilidad la expresión lingüística–literaria, la musical, 
los sentimientos, los sucesos ocurridos y lo que la Humanidad es todavía capaz de 
renovar, una radio en la que sus protagonistas cada uno, todos, permitan encontrar 
modelos de actuación…, una forma de contacto social y un ensayo de autodesarrollo. 

 

2.1. Breve repaso del concepto de radio universitaria 

De forma general, se puede convenir que la radio universitaria es una radio cuya emisión 

está al servicio de una determinada comunidad educativa, lo que produce un recurso 

complejo y cambiante. Esto se debe a que es un fenómeno mediático de reciente aparición 

y como hecho germinal, no tenemos suficiente perspectiva para el debate en España. Entre 

los rasgos característicos de las radios universitarias se encuentran su vocación de servicio 

público, su especialización en divulgación científico–cultural, su facilidad de acceso a los 

miembros de la comunidad en la que se encuentra, un enfoque orientado hacia un público, 

mayoritariamente joven, o el constituir un soporte para la publicación de contenidos de 

carácter docente. Estas peculiaridades que singularizan a las radios universitarias la hacen 

ser radicalmente opuesta a la radio comercial (González-Conde, 2001). Y se puede añadir 

(Perona, 2009) otro elemento distintivo más: una programación de tipo mosaico donde 

tiene cabida cualquier tipo de género y de tema, aunque la fórmula más explotada sea la 

Contemporary Hit Radio (lista de éxitos musicales), mimetizada de la radio comercial donde 

goza de gran popularidad. 

La misma web de Uniradio de la Universidad de Jaén explicita en una pregunta retórica 

¿Qué es una radio universitaria? 

 
La radio universitaria, credencial explícita de una Universidad de calidad, ha de ser 
entendida como servicio público, plataforma de información, foro de expresión, 
dinamización de inquietudes artísticas, además de iniciativas culturales que persiguen 
el espejeo del potencial creativo, la divulgación científica, el fomento de la igualdad y la 
ayuda o integración social en el seno de la comunidad universitaria, garantizando, 
además, la retroalimentación entre la institución docente y la sociedad.1 

 
Las radios universitarias, “[…] emisoras que parten de instituciones de servicio público, 

generadoras de conocimiento, y con la responsabilidad de la transferencia de éste a la 

sociedad» (Aguaded & Contreras, 2011: 5), se unen a otras tendencias de sesgo tecnológico 

como las redes sociales (Twitter y Facebook), los dispositivos móviles (iTunes), los canales 

de redifusión de noticias (RSS) y de otros canales de comunicación en la Red (YouTube). 

Asuaga (2007) establece matices positivos y menos positivos que conforman y 

estructuran el concepto de “radio universitaria”: 

 
1) Fortalezas:  

a) Imagen asociada al respaldo de una institución universitaria;  

b) Transmisión y democratización del conocimiento; 

c) Responsabilidad social empresarial; 

d) Marco territorial; 

e) Información y cultura como bienes preferentes. 

 

                                                           
1 https://goo.gl/sgjX4J. 
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2) Debilidades:  

a) Competencia con radios comerciales; 

b) Capacidad de la pauta; 

c) Falta de regulación específica; 

d) Demora en la implementación de herramientas de gestión; 

e) Dificultades de financiación; 

f) Obsolescencia de equipos; 

g) Falta de profesionalidad; 

h) Nivel gerencial. 

 
La aparición, evolución y uso de Internet ha cambiado los modelos de producción y 

gestión de los grandes medios convencionales, y la radio universitaria se ha visto afectada 

(muy positivamente) por la Web 2.0. Las webradios han enriquecido la oferta de las radios 

con espacios multimedia complementarios y otro tipo de funcionalidades (foros, blogs, 

chats, etc.) que facilitan la interacción emisor-receptor y anulan el carácter secuencial, la 

fugacidad y la verticalidad propias de la difusión analógica, incrementando el vector 

interactividad como una de sus facetas más sobresalientes (Perona, 2009). Siguiendo a 

Piñeiro y Ramos (2011), la adecuación de las características de la radiofonía web al contexto 

de la radio universitaria ha puesto de relevancia una serie de cuestiones que incrementan su 

potencial como radio educativa: el refuerzo de la conexión con los nativos digitales, mayor 

entidad de los contenidos educativos, perfecta adecuación a un contexto multitasking, el 

paso hacia un paradigma de formación always on y everywhere, la interactividad, la 

configuración de espacios virtuales de aprendizaje o el desarrollo de una formación 

profesional. 

Para Marta-Lazo y Martín-Pena (2014: 5-6): 

 
El potencial de las emisiones de radio universitaria a través de Internet permite 

desarrollar el verdadero sentido de la función de la Universidad, en sentido universal, 

para dar a conocer las actividades que se desarrollan en todas las partes del planeta, sin 

límite espacio-temporal, permitiendo divulgar también los resultados de investigación, 

la divulgación de la ciencia y ampliando las posibilidades de promoción de lo que se 

realiza en cada campus.  

 
Es un encuentro glo-cal, entre las opciones informativas a nivel mundial y la divulgación 

al entorno más próximo, un modo de establecer un puente entre lo cercano y lo lejano, y en 

esto la radio desarrolla una importante función, no sólo en la esfera universitaria, sino 

también a nivel social como valedora del servicio público que le caracteriza y es intrínseco a 

estas emisoras. 

 

2.2. La dimensión social de la radio 

Para situar el contenido de la radio universitaria como servicio público debemos entender 

que la radiodifusión en contextos universitarios se produce desde una perspectiva 

liberadora (Ezensberger, 1984) porque cumple, en mayor o menor medida, todos o la 

mayoría de notas distintivas que el autor alemán asigna a un uso liberador o emancipador 

de un medio de comunicación social: a) Programación descentralizada desde un enfoque 
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colaborativo; b) Participación, cada receptor de radio universitaria puede ser un emisor en 

potencia; c) Dinamización social a través de contenidos relevantes (Ezensberger, 1984 - 

habla de movilización de las masas); d) Interacción o feedback entre los participantes; e) 

Proceso de aprendizaje político, producto de la dinamización social; f) Producción de 

programas realizados por personal no profesional o no especialista; g) Control socializado 

y/o autogestionado por miembros de la comunidad universitaria. Por lo tanto, crear, 

organizar, planificar y emitir desde una radio universitaria implicaría la existencia de una 

línea liberadora o emancipadora y, por supuesto, educativa (o educomunicadora). 

No es el modelo dominante en la radio universitaria de experiencias a escala mundial 

pero sí, para nosotros, el más deseable. Sin embargo, la mayoría de las experiencias de 

radio universitaria no son encuadrables en una tipología cerrada, sino que, por sus variadas 

formas de expresión y organización, suelen ser modelos mixtos. De todas formas, el 

carácter de “alternativo” es lo que permite diferenciar a una radio universitaria de otra de 

matriz comercial y, que no ha de olvidarse, es interpretada como servicio público a la 

sociedad en general y a la comunidad universitaria en particular. Lo alternativo es la nota 

más característica, diríamos esencial, en la génesis, desarrollo y evolución de las 

experiencias de radios universitarias. 

 
Las emisoras universitarias, en general, se han postulado como radios que traspasan la 
frontera de lo exclusivamente instructivo y/o formativo para trascender a un carácter 
social y de servicio ciudadano. Unas estaciones que integradas en el seno de la 
comunidad universitaria como medio propio y de expresión alternativo, constituyen 
una forma de democratización y servicio público, puesta a disposición de todos los 
miembros de la comunidad universitaria en particular, y de los ciudadanos en general 
(Ronda, 2011: 114-118). 

 
El ser alternativo no tiene que ser sinónimo de ser un medio intramuros y cerrado, 

críptico y elitista, sino todo lo contrario: estas emisoras deben trabajar para acercar la 

considerada por muchos, información reservada a la élite intelectual, que se desprende de 

las universidades hacia la sociedad, humanizando las actividades que se desarrollen desde la 

institución y que tengan un reflejo social (Aguaded & Contreras, 2011: 6).  

Si la docencia y la investigación son las dos primeras funciones reconocidas por la 

Universidad, la existencia de las radios universitarias responde explícitamente a la tercera, 

que es la extensión académica y difusión cultural. La Universidad como creadora de 

conocimientos y cultura busca los medios adecuados para que ese saber y esa expresión 

trasciendan al espacio universitario y colaboren en la transformación de la realidad. La radio 

como viejo medio se potencia en Internet, logrando un efecto de crecimiento, “se 

constituye un metamedio” (Orihuela, 2002) que convive con nuevos servicios de 

información surgidos originalmente para la Red, como el podcast. Y ahí, en el ciberespacio y 

teniendo a Internet como aliada, la radio universitaria tiene el punto de partida para 

experiencias germinales que conjuguen la dimensión social de la radio como servicio 

público, la construcción de lo alternativo, la creatividad y la función de transferencia del 

conocimiento (Espino & Martín-Pena, 2012). 
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3. Metodología 

Uniradio-Huelva surge como radio universitaria y servicio público a la ciudadanía. Punto de 

partida complejo y diverso, donde se entiende a la radio como un recurso disponible en las 

universidades y que les permite transmitir y divulgar información y conocimiento producido 

dentro de esta comunidad, a priori, elitista. 

Nos planteamos: analizar la influencia del medio radiofónico desde una perspectiva 

educativa y social, y determinar el nivel de difusión de los programas según la existencia o 

no de blog asociado. 

El modelo de investigación pertenece al paradigma de corte cualitativo (Cook & 

Reichardt, 1986; Cohen & Manion, 1990; Pérez, 2001a, 2001b), donde se realiza un análisis de 

contenidos. El diseño de investigación responde a un estudio de caso único. Para 

comprender lo que representa para nosotros este proceso, diremos que la definición con la 

que más nos sentimos identificados es la que especifica que: 

 
El estudio de caso es el examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos incidentes 
y hechos específicos y la recogida selectiva de información de carácter biográfico, de 
personalidad, intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y reflejar los 
elementos de una situación que le dan significado… (existe en el estudio de casos) una 
cierta dedicación al conocimiento y descripción de lo idiosincrásico y específico como 
legítimo en sí mismo (Walker, 1983: 45 cit. en Grupo L.A.C.E., 1999: 4).  

 
 

3.1. Descripción de la investigación 

La investigación se produce durante el periodo de vida activa de la emisora, entendiendo 

este periodo como el comprendido por las temporadas a pleno rendimiento, es decir, desde 

su apertura oficial a su cierre temporal (22.01.2007 al 31.12.2013). En ese periodo se elaboran 

245 proyectos de programas, algunos manteniéndose temporada tras temporada, por lo 

que si se eliminan estos proyectos ‘repetidos’, son 120 programas diferentes emitidos a lo 

largo de la vida de la radio. En el estudio se analizan la primera y la última temporada 

completas; nuestra muestra participante es el grupo blogs de programas analizados en las 

dos temporadas referencia -76 programas (32 durante el curso académico 2008-2009 y 44 

en el segundo corte, curso 2012-2013). De ellos, solo 40 incorporan blogs, todos ellos son 

elementos de análisis en este momento (consultar Tabla 1). 

 
Tabla 1. Estructura del análisis 

 

Periodo de vida activa de la emisora 22.01.2007 – 31.12.2013 

Nº proyectos presentados totales 245 

Nº proyectos reales (eliminando los repetidos) 120 

Temporada analizada 1 (2008/2009) 32 programas 

Temporada analizada 2 (2012/2013) 44 programas 

Blogs totales de las dos temporadas analizadas 40 

 

 

Desde su concepción Uniradio se plantea como recurso formativo y como servicio 

público a la ciudadanía, ya que facilita la transmisión de valores a la población en general y a 
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la comunidad universitaria en particular. Se parte de la idea de que “ser ciudadano hoy es, 

ante todo, vivir y convivir con el entorno, donde resulta inevitable e imprescindible la 

presencia del otro y de lo otro” (García & Mínguez, 2011: 269), luego se habrán de tener en 

consideración los principios y actitudes que permiten vivir y convivir dentro de un entorno 

social, cultural, ideológico, natural, etc. Para analizar el contenido transmitido en los 

diferentes programas y, por extensión en los blogs, Mora-Jaureguialde (2016) elabora una 

lista de control con los valores más representativos de la sociedad española actual a nivel 

global, diferenciando entre valores relacionados con el concepto de ciudadano como ser 

humano que presenta una serie de principios fundamentales respaldados por los derechos 

humanos, y los que derivan del Servicio público de un medio de comunicación. En la Tabla 2 

pueden verse los conceptos identificados como relevantes en la investigación, así como su 

significado.  
 

Tabla 2. Relación de valores 
 

 
Fuente: Mora-Jaureguialde (2016: 182-183). 

 

D. Valores relacionados con el concepto de ciudadanía 

D1 Democracia Referencias al valor democrático 

D2 Ética Reflexiones sobre lo moral  

D3 Igualdad Cuestiones sobre equidad 

D4 Libertad  
Apreciaciones autonomía en expresiones, política, 

religión,… 

D5 Liderazgo Observaciones sobre capacidades directivas 

D6 
Competencias y habilidades 
sociales 

Desarrollo de capacidades a nivel social 

D7 
Competencias y habilidades 
audiovisuales 

Avances en habilidades audiovisuales 

D8 Respeto Reconocimiento del valor  

D9 Responsabilidad Como deber de asumir consecuencias 

D10 Solidaridad Sentimiento de unidad 

D11 Tolerancia Respeto ante ideas contrarias a las propias 

D12 Justicia 
Equilibrio en cualquier ámbito del ser humano con 

equidad 

E. Valores relacionados con el concepto de servicio público 

E1 Alfabetización mediática Apreciaciones sobre aprendizaje de los medios 

E2 Difusión de contenidos Referido a información, estados de opinión, etc. 

E3 Educación ambiental Comentarios sobre sostenibilidad 

E4 Educación del ocio Mejora en la educación del tiempo libre y el deporte 

E5 Educación formal Posibles usos de la radio en educación reglada 

E6 Educación para la paz Estrategias de educar para la paz 

E7 Educación para la tolerancia  Relacionado con el racismo y la xenofobia 

E8 Fomento de la lectura Actitudes de promoción de la lectura 

E9 Interculturalidad Referencias a diversidad cultural, tradicional, idiomática,... 

E10 
Orientación vocacional / 
profesional 

Cuestiones relacionadas con la ayuda en la elección 

vocacional y/o profesional 

E11 Participación  Referido al uso de la reflexión y el análisis crítico 
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Determinar estos valores como punto de referencia en el estudio no fue tarea sencilla, 

ya que aunque derivan de la revisión de la literatura especializada en materia de Derechos 

Humanos y Educación, Ballesteros, Gálvez y Peyró (2007); Bolívar (1998); Magendzo (2006); 

Serrano (2005); Zayas y Corbella (2005), es un tema con múltiples puntos de vista y que 

evoluciona con las diferentes sociedades y culturas. Se seleccionaron los que se 

consideraron más acordes con el nivel de exposición de una radio universitaria y el perfil del 

oyente de Uniradio-Huelva en el momento del análisis. Como se observa en la tabla 

precedente, dentro del grupo ciudadanía, fueron tenidos en cuenta los principios morales 

derivados de los derechos humanos que se consideran a nivel general para ser un buen 

ciudadano. Mientras que en servicio público, se determinaron los contenidos que mejoran el 

nivel cultural de un pueblo al margen de la educación formal. 

Al conformarse una agrupación tan específica de datos en el estudio, la revisión de 

investigaciones en busca de herramientas de análisis de contenido útiles no surtió efecto, 

es por lo que se elaboró una parrilla de análisis de contenido ad hoc. Se concibe la tabla de 

análisis como instrumento en el que confluyen aspectos puramente formales del programa 

emitido y aspectos específicos y diferenciadores como el lenguaje utilizado, los tópicos y 

valores transmitidos. La elaboración y aprobación de la parrilla de análisis fue sencilla al 

estar identificados claramente los componentes a analizar.  

 
 

Tabla 3. Parrilla de análisis de contenido en Blogs  
 

Parrilla de análisis de contenido – Blog 

Cadena   Transmisión  

Fecha del análisis  Código  

Datos genéricos 

Nombre del programa  

Género  

Fecha de inicio del programa (curso / mes)  

Periodicidad en emisión  

Día de emisión  
Programa en directo / Programa grabado  

Lugar de realización  

Recursos utilizados  

Personas implicadas 

Responsable 

Edad 

Profesión (Alumnado, PDI, PAS) 

Titulación 

Colaborador 

Edad 

Profesión (Alumnado, PDI, PAS) 

Titulación 

Temporalidad 

Fecha creación  

Periodicidad de las entradas   

Análisis del Blog 

Temática general  

Tópicos  

Síntesis del contenido (Temática / breve 
descripción) 
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Lenguaje utilizado  

Espacios publicitarios (Sí / No)  

Accesibilidad (Sí / No)  

Utilidad (Sí / No)  

Valores transmitidos 

Ciudadanía Servicio público 

Democracia  Alfabetización mediática  

Ética  
Difusión de contenidos/información/ 
estado de opinión 

 

Igualdad  Educación ambiental  

Libertad de expresión, política, religiosa  Educación del ocio, tiempo libre y deporte  

Liderazgo  Educación formal  

Competencias y habilidades sociales  Educación para la paz  

Competencias y habilidades 
audiovisuales 

 
Educación para la tolerancia (racismo y 
xenofobia) 

 

Respeto  Fomento de la lectura  

Responsabilidad  
Interculturalidad (cultura, tradiciones, 
idioma) 

 

Solidaridad  Orientación vocacional / profesional  

Tolerancia  Participación (reflexión y análisis crítico)  

Justicia  Radio universitaria  

Otras cuestiones 

Participación del público  

 
Fuente: Mora-Jaureguialde (2016: 191-192). 

 

Con esta tabla se recogieron los datos más significativos de cada programa, teniendo 

en cuenta que cada programa escribía una media de dos entradas mensuales en su blog, 

coincidiendo con su periodicidad en las ondas. En cada entrada individual se hizo un 

reconocimiento de la información con el objetivo de identificar alguno de los valores 

predeterminados. Al final del proceso quedaron identificados en todos y cada uno de los 

blogs.2 

Los blogs surgen en la temporada 2008-2009, cuando Uniradio decide formar a los 

directores en el uso de una plataforma soporte de blogs. Así, son los responsables de 

programa los que inician la gestión y desarrollo de estos espacios virtuales que se 

convierten en prolongación de sus emisiones radiofónicas. Solo dos de los espacios de la 

primera temporada analizada deciden no llevar a cabo esta iniciativa de los blogs. 

Posteriormente se plantean como recurso para ampliar audiencia, es decir, como 

complemento a través de las redes. Así, durante el curso 2012-2013 más de diez programas 

deciden no incorporar este espacio online (Tabla 4).  
 

Tabla 4. Relación de blogs de programas de radio 
 

 Programas temporada 2008/09 Blog 

1.  A través del espejo http://atravesdelespejo-uniradio.blogspot.com.es/ 

2.  Aterna2 http://alterna2uniradio.blogspot.com.es 

3.  Alumnos 10C http://alumno10c-uniradio.blogspot.com.es/ 

                                                           
2 Proceso completo en Mora-Jaureguialde (2016).  
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4.  Astrolabio http://astrolabioradio.blogspot.com.es/ 

5.  Calle 110 http://calle110.blogspot.com.es/ 

6.  Campus activo http://campusactivouniradio.blogspot.com.es/ 

7.  Del rosa al amarillo http://delrosaalamarillo.blogspot.com.es/ 

8.  Divulgalia http://divulgalia.blogspot.com.es/ 

9.  El tren de la memoria http://eltrendelamemoriauniradio.blogspot.com.es/ 

10.  Fronteras abiertas http://fronterasabiertasuniradio.blogspot.com.es/ 

11.  Hora deportiva http://horadeportivauniradio.blogspot.com.es/ 

12.  Huellas en la tierra http://huellasenlatierrauniradio.blogspot.com.es/ 

13.  La caja lista http://www.lacajalista.com/ 

14.  La cara B http://lacarabuniradio.blogspot.com.es/ 

15.  La hora azul y blanca http://lahoraazulyblanca.blogspot.com.es/ 

16.  La lanzadera http://lalanzaderauniradio.blogspot.com.es/ 

17.  La vuelta al mundo en 80 

músicas 
http://80musicas.blogspot.com.es/ 

18.  Las afueras http://lasafuerasuniradio.blogspot.com.es/ 

19.  Los 40 digitales http://www.los40digitales.es/ 

20.  Metapop http://metapopuniradio.blogspot.com.es/ 

21.  Nada sin Bach http://nadasinbach.blogspot.com.es/ 

22.  Nihon yosai http://nihonyosai.blogspot.com.es/ 

23.  School of rhythm http://schooluniradio.blogspot.com.es/ 

24.  Supernormales http://supernormalesuniradio.blogspot.com/ 

25.  Una jaula de oro http://unajaula.blogspot.com.es/ 

26.  Zzz http://lazzoundzystem.blogspot.com.es/ 

 Programas temporada 2012/13 Blog 

27.  A qué juegas http://aquejuegasuniradio.blogspot.com.es/ 

28.  Amnistía internacional https://www.facebook.com/Amnistia-Internacional-

Huelva-121740354546725/ 29.  Café cantante https://es-es.facebook.com/cafecantanteuniradio 

30.  Cruzando el charco http://cruzandoelcharco-uniradio.blogspot.com.es/ 

31.  Días de cómics http://diasdecomics.blogspot.com.es/ 

32.  Diversos https://www.facebook.com/diversosuniradio.uniradi

o 33.  El ritmo del caminante https://es-la.facebook.com/ElRitmoDelCaminante 

34.  El sótano http://elsotano-uniradio.blogspot.com.es/ 

35.  El zapato roto https://es-es.facebook.com/Elzapatoroto 

36.  Hangug culture http://hangugculture.blogspot.com.es/ 

37.  Hora 3M http://hora3m-uniradio.blogspot.com.es/ 

38.  List top world http://listtopworld.blogspot.com.es/ 

39.  Territorio argentino https://es-es.facebook.com/territorioargentinounira 

es.facebook.com/territorioargentinouniradio 
40.  Tristes Trópicos http://tristestropicosuniradio.blogspot.com.es/ 

 
Fuente: Mora-Jaureguialde (2016: 197-198). 
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Henry y Moscovici (1968: 36) exponen que “todo lo que se dice y escribe es susceptible 

de ser sometido a un análisis de contenido”, algo que compartimos firmemente; al igual 

que Perona (2009) advierte que si trabajamos en comunicación y educación, 

encontraremos diversidad de información transmitida, porque: 

 

[…] son cada vez más numerosas las emisoras en línea – escolares, universitarias, 

formativas, etc. – que, valiéndose del potencial de la red, enriquecen su oferta con 

espacios multimedia complementarios, y otras utilidades (foros, blogs, chat, etc.) que 

no sólo facilitan una constante interacción emisor-receptor, sino que también anulan el 

carácter secuencial, la fugacidad y la verticalidad propia de la radiodifusión analógica. 

(Perona, 2009: 108).  

 

El análisis de contenido de los blogs de Uniradio se realiza en el último semestre de 

2015 a través de una lectura profunda de contenidos y gracias a la parrilla elaborada (Tabla 

3). El procedimiento fue acceder a cada uno de los blogs y consultar cada entrada del 

mismo. Según el contenido expuesto, en función de la temática general del programa y del 

tema específico de la emisión asociada a la entrada del blog, se identifican los valores 

transmitidos. Tras la identificación se contabilizan en cada caso. 

 

3.2. Resultados obtenidos  

Debido a la cantidad de información obtenida a través de los blogs, lo primero que aparece 

es la necesidad de estructurarla de alguna forma, de ahí que se elabore una tabla resumen 

de frecuencias (Tabla 5). Es llamativa la variabilidad de las entradas, tanto en número como 

en temáticas, fruto sin duda, de la diversidad de programación de la propia emisora.  

El blog más activo pertenece al programa Del rosa al amarillo, de la primera temporada 

analizada, con 421 entradas en los ocho años de vida del blog (activo en la actualidad). 

Junto a él, otros seis destacan por el modo de exponer el contenido, la estructura y el 

cuidado en las formas, así como el número de valores contemplados en sus aportaciones. 

Conforman esta élite: A través del espejo, Alterna2, Campus activo, Del rosa al amarillo, 

Divulgalia, Fronteras abiertas y El zapato roto. Nada tiene que ver con las temáticas de los 

programas, ya que encontramos literatura y ciencia ficción (A través del espejo), música 

(Alterna2), historia (Del rosa al amarillo), educación intercultural (Fronteras abiertas), un 

proyecto de apoyo a un grupo privado de libertad (El zapato roto) y los dos programas 

vertebradores de la emisora, los magazines de la mañana y la tarde (Campus activo y 

Divulgalia). En contraposición a esto, aparecen otros a través de los cuáles no resulta 

sencillo identificar el objetivo del texto expuesto en su blog, un ejemplo sería Calle 110, 

donde solo identificamos fomento a la lectura. Si se atiende a la temática del programa, 

tiene sentido, ya que se trata de una radionovela de ciencia ficción.  

Según el recuento de valores transmitidos, interculturalidad es el destacado, seguido 

de educación del ocio, del tiempo libre y del deporte. Alfabetización mediática y difusión de 

contenidos, información, estados de opinión, continúan con puntuaciones de frecuencia por 

encima de los 10 puntos, mostrando así la relevancia que ocupan en la globalidad del 

proyecto Uniradio.  
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FrecuenciasTo 3 3 5 9 5 7 5 8 9 6 8 2   11 13 3 18 2 4 2 12 19 4 8 1 

A través del espejo X     X     X X X       

 

X X   X       X   X X   

Aterna2       X   X X X     X   

 

X X   X         X   X   

Alumnos 10C     X   X X   X X       

 

X X     X         X     

Astrolabio                         

 

              X X   X   

Calle 110                         

 

              X         

Campus activo   X X X X X   X X X X   

 

  X       X     X   X   

Del rosa al amarillo X X X X X X   X X X X   

 

X X       X     X   X   

Divulgalia       X X X X   X X X   

 

X X X X X X X X X   X   

El tren memor       X       X X   X   

 

X X           X X   X   

Fronteras abiertas X X X X X       X X X     X   X     X X X X   X X 

Horadeportiva                         

 

      X                 

Huellas en la tierra               X X       

 

    X                   

La caja lista                         

 

X X                     

La cara B                         

 

  X   X                 
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PROGRAMA Ciudadanía 

 

Servicio público 

La hora azul y blanca                         

 

      X                 

La lanzadera           X             

 

X X               X     

La vuelta al mundo en 

80 músicas 

                        

 

X     X         X       

Las afueras                         

 

              X X       

Los 40 digital             X           

 

  X                     

Metapop                         

 

      X         X       

Nada sin Bach                         

 

                        

Nihon yosai                         

 

                X       

School of rhythm                         

 

      X                 

Supernormales                         

 

  X           X         

Una jaula de oro               X     X X 

 

                        

Zzz       X                 

 

      X         X       

A qué juegas                         

 

      X                 

Café cantante                         

 

X               X       

Cruzando el charco                         

 

      X         X       

Días decómics                         

 

      X       X         

Diversos       X                 

 

  X                     

El ritmo del 

caminante 

                        

 

      X         X       

El sótano                         

 

                X       

El zapato roto     X     X     X X X X 

 

              X         

Hangug culture                         

 

      X       X X       

Hora 3M                   X     
 

                  X     

List top world             X           
 

      X                 

Territorio argentino                         
 

      X         X       

Tristes trópico                         
 

              X X       

 

Fuente: Mora-Jaureguialde (2016: 239-240). 
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Para facilitar la comprensión del proceso de análisis y la exposición de los resultados, 

ponemos el ejemplo de Nihon Yosai, programa dedicado a la cultura japonesa, donde en una 

de las entradas analizadas (http://nihonyosai.blogspot.com.es/) se identifican los siguientes 

valores dentro del ámbito de la ciudadanía: libertad de expresión, política, religiosa; 

competencias y habilidades sociales; respeto; y dentro de servicio público: difusión de 

contenidos/información/ estado de opinión; educación del ocio, tiempo libre y deporte; 

interculturalidad (cultura, tradiciones, idioma); participación (reflexión y análisis crítico). 

 

4. Discusión de los resultados  

A nivel conceptual, la industria cultural de nuestro tiempo tiene la necesidad de expandir los 

valores propios del mercado capitalista, lo que surge con la globalización a mediados del siglo 

XX, y cuyas características, siguiendo a la Escuela de Frankfurt, son (Pérez-Tornero, 2000: 24): 

 
a) La fragmentación como dispersión, imposibilidad de encontrar la coherencia en los 

mensajes, falta de sentido crítico; b) La uniformidad de los mensajes necesita crear un 

mismo tipo psicológico de consumidor; c) Selección de valores rentables acordes a la 

ideología; d) La moral de éxito como base cultural; e) Homogeneidad del espectador.  

 

Actualmente los grandes grupos mediáticos comerciales son los dueños de los mass 

media buscando sus propios intereses, intentando crear lo que Ramonet (1995) denomina 

“pensamiento único”, retomando una idea de Marcuse (1964).  

Frente a esto aparecen las radios educativas, universitarias, cuyo rasgo característico e 

irrenunciable es su vocación de servicio público, su especialización en divulgación científico-

cultural, su facilidad de acceso a los miembros de su comunidad, el ofrecer un enfoque 

orientado hacia un público mayoritariamente joven, o el constituir un soporte para la 

publicación de contenidos docentes. Uniradio-Huelva ofrece una parrilla variada y cercana 

que pueda ser de utilidad a cualquier ciudadano, a pesar de encontrarse en un centro privado 

de libertad temporalmente, por enfermedad u otras causas, y si se hace correctamente, si la 

interacción entre contenidos transmitidos y audiencia es adecuada, los beneficios quedarán 

patentes aunque al principio no se vean a simple vista.  

Debido a la gran cantidad de material de nueva creación, a la diversidad del mismo, en 

cada una de las emisiones de los programas, y siendo conocidas las limitaciones espacio-

temporales del alcance de las mismas por las horas de emisión (puntualicemos que como 

radio universitaria emite exclusivamente en el horario laboral del centro, de lunes a viernes 

entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche), los blogs suponen una superación de 

esos límites institucionales. A través de ellos, de los blogs, se integra información y formación 

de diferentes temáticas y características, unas más científicas y específicas, y otras más 

cercanas al ciudadano medio, bien por su corte psicológico, bien por atender a gustos más 

extendidos en la población cercana, como podrían ser los programas de música flamenca. 

Cuestiones algunas de ellas que sin acceso a estudios reglados se hace complicado incorporar 

en el día a día. “Lo importante en lo que estamos exponiendo es que estemos atentos a 

posibilitar el feedback universidad-sociedad, para que en todo momento se pueda iniciar un 

proceso formativo-investigativo desde cualquiera de las dos partes” (Mora-Jaureguialde, 

2016: 270). Lo complicado de este proyecto divulgativo es que, al tratarse de comunicadores 

voluntarios (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, y algunos 
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agentes externos) que integran la radio y la gestión de su programa como un hobby en su 

vida cotidiana, hay marcadas diferencias entre los diferentes blogs en función de la cantidad 

de tiempo libre del responsable del programa y de su implicación y motivación con el 

proyecto global; algo que, a priori, ni se puede determinar, ni se puede controlar. 

Queda a discreción del responsable del programa no ya la escritura del blog, sino incluso 

la propia creación del mismo, con lo que no hay igualdad ni en la incorporación del recurso, ni 

en la frecuencia de utilización del mismo. En la investigación se observa cómo algunos blogs 

permanecen activos no más de una temporada y conforme avanza el tiempo se van 

espaciando las entradas, lo que podría significar ‘un sentimiento de obligatoriedad’ para con 

la emisora en la incorporación de un nuevo recurso que facilite y ayude en la expansión de los 

contenidos. Entre los responsables de programas que utilizan internet, la media de 

incorporaciones textuales, es decir, de mensajes incorporados a los blogs mensualmente es 

de dos, lo que puede considerarse en equilibrio atendiendo al número de emisiones 

radiofónicas llevadas a cabo, ya que hay que tener en cuenta que no todos los programas 

tienen periodicidad semanal en antena, algunos emiten quincenalmente, o incluso, una vez al 

mes. Lo que sí se comprueba es que a mayor implicación de los responsables en el 

crecimiento del proyecto Uniradio, mayor alcance de la información, traducido en más 

entradas en el blog.  

Según lo anterior, se explica fácilmente que los programas que son realizados por 

personal de la propia radio –directora, subdirector y técnicas-, tengan 116 entradas en 16 

meses (Campus activo); 199 entradas en 4 años (Divulgalia); aunque la mayor parte de las 

entradas sean desde la propia emisora, es decir, que sean los responsables de los programas 

quienes incorporan contenido. Sin embargo, no podemos indicar que siga el mismo 

razonamiento el grupo de programas musicales, que destacan como temática por despertar 

un mayor interés entre los oyentes. Exponiendo con detalle las entradas, encontramos: 

Alterna2 (301 entradas en 5 años); La cara B (117 entradas en 4 años); La vuelta al mundo en 80 

músicas (106 entradas en 5 años); Metapop (162 entradas en 2 años); Zeta Zound Zystem –Zzz- 

(301 entradas en 5 años); Café cantante (127 entradas en 3 años); Ensalada Sound (297 en 2 

años y medio) y Territorio Argentino (993 entradas en 3 años). En este caso la cantidad de 

entradas está equilibrada entre los responsables de cada uno de los programas y los oyentes. 

En algunos casos, debido a la temática específica del programa en sí, se observan 

incorporaciones procedentes de diversos países que escuchan la radio en streaming y dejan 

su comentario, a posteriori, produciendo el ya mencionado feedback entre los dos extremos 

de la información: quien elabora el contenido y quien lo recibe. 

 

5. Conclusiones e implicaciones  

La investigación presentada ha tenido un “claro límite físico, social y temporal” (Ceballos, 

2009: 417) que es lo que le ha conferido identidad propia. En este documento se aborda el 

análisis de los blogs asociados a una emisora de radio universitaria española, que se 

encuentra ubicada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva, ni 

en la Facultad de Comunicación, ni en la de Periodismo, como cabría esperar de todo medio 

de comunicación de masas. Hay que tener presente además, que por motivos burocráticos, 

de tener una parrilla con más de 40 programas, la emisora pasó a echar el cierre y a abrir sus 

puertas dos meses después. Aclarada la situación legal con los dirigentes de la universidad 

del momento, fueron 18 los programas que volvieron a emitir y, desde entonces, no ha 
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dejado de recibir proyectos y propuestas de actuación que no pueden ejecutarse por 

carencia de recursos y falta de implicación institucional. 

Es conocido por todos que la relación entre poder e información, en muchos casos, no es 

una relación transparente. El dominio y el control de los medios ha propiciado el 

enfrentamiento de las grandes empresas; y, mientras esto sucede, surge una ciudadanía que 

solicita medios alternativos, diferentes. “La ciudadanía, las audiencias reivindican un modo de 

participación más socializado y más relevante. La solución a las peticiones venidas desde 

‘abajo’ serían las radios educativas a nivel general y las radios universitarias, como Uniradio-

Huelva, en particular” (Mora-Jaureguialde, 2016: 272); pero, para que funcione el medio, el 

poder debe permitir a la ciudadanía identificada en los voluntarios que ejerza su derecho a la 

comunicación.  

Universidad, servicio público y transferencia del conocimiento es una tríada indisoluble 

que analizan con buenas prácticas de radios universitarias Contreras y Parejo (2013). En 

Uniradio-Huelva, cualquier ciudadano que sintonice la 103.6 de la FM, o acceda a los blogs, 

puede aprender y aprehender conceptos, procedimientos e incluso comenzar una 

concienciación o una integración de contenidos que permitan su mejora de cara a la 

sociedad.  

Con los datos de las entradas a los blogs de cada programa y las interacciones creadas 

con la audiencia se pone de relieve la importancia de la existencia de dichos blogs, ventanas 

al exterior que traspasan fronteras. Y nunca mejor dicho, ya que como mencionamos, los 

programas musicales con connotaciones específicas (Terrotioro Argentino, La vuelta al mundo 

en 80 músicas) han sido los que más colaboración e implicación han tenido por parte de 

oyentes del otro lado del océano Atlántico. Si miramos a Europa, y dentro de contexto 

universitario, gracias al programa de intercambio Erasmus, otro de los grandes estandartes 

de Uniradio-Huelva es el programa Fronteras Abiertas, programa intercultural creado por y 

para estudiantes de diferentes nacionalidades que, gracias a las ondas radiofónicas, dan a 

conocer su cultura en la universidad de acogida. Estos mismos estudiantes son los que, una 

vez en su país de origen, deciden mantener el contacto con la radio y su entorno, sirviendo 

de amplificador del proyecto.  

Si a esto añadimos los valores identificados en cada emisión y por programa (recogidos 

en la Tabla 5), se observa una clara transmisión de contenidos específicos – algunos 

curriculares, otros de ocio-, que van conformando la asunción de rol formativo de la radio 

universitaria en colaboración con su expresión más formal, el blog.  

Siguiendo a Mora-Jaureguialde (2016), se puede afirmar que los programas que no 

crearon ni mantuvieron el blog durante el periodo de vida activa de la radio tienen una menor 

audiencia, lo que se pone de manifiesto en la escucha de las emisiones individuales. Es decir, 

en cada emisión, los locutores facilitan diversas posibilidades de contacto con el programa 

para realizar cualquier tipo de aportación, proponer temáticas, consultar dudas, etc. Dichas 

vías de comunicación genéricas eran correo electrónico y teléfono, tanto en directo como 

dejar un mensaje grabado, algo que rara vez se producía. Sin embargo, las llamadas de 

participación y colaboración a través de los blogs se han visto refrendadas sobradamente 

gracias a los datos expuestos en el presente documento.  

Esta investigación nacía con el objetivo fundamental de analizar la influencia del medio 

radiofónico universitario desde su perspectiva educativa y social, y ser capaz de determinar el 

nivel de difusión de los programas según la existencia o no del blog asociado. Y todo ello con 

la emisora educativa universitaria como servicio público a la ciudadanía. Gracias a la literatura 

del medio y al análisis de los valores transmitidos en cada locución, podemos decir que se 

alcanzó el primer objetivo planteado; y, gracias al proceso de investigación llevado a cabo 
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aquí expuesto, de igual modo, el segundo. 

Uniradio es, según Vázquez (2012), una radio comunitaria que podría ser considerada 

Científica, porque apuesta por la producción intelectual de la Universidad, Popular, porque se 

ha convertido en un amplificador de los problemas sociales y los sujetos que necesitan apoyo 

y ser oídos en el entorno, y Experimental, porque cuenta con estudiantes y voluntarios, y la 

participación es abierta a colectivos sociales que pueden utilizar las tecnologías de la 

información y de la comunicación. Así podríamos definir a Uniradio-Huelva como radio 

popular y experimental con una base científica. 

Las implicaciones prácticas de este estudio, desde nuestro punto de vista, comienzan 

porque todo centro educativo debe poder contar con un medio de comunicación, en este 

caso, con una emisora de radio, con un blog o la simbiosis entre ellos, ya que existen 

numerosas aplicaciones educativas y sociológicas, entre otras, de las que se puede 

aprovechar la comunidad educativa en la que se inserte. Se trata de alcanzar una educación 

integradora que permita el desarrollo de competencias comunicacionales, reflexivas, críticas, 

lingüísticas, musicales, etc., al margen de los dictados de los currículos oficiales limitados, 

inconclusos y cerrados; así como el acercamiento de la sociedad a los contenidos de las aulas, 

bien a través del audio en emisoras, o de la producción escrita, a través de los blogs. Llevar la 

educación al exterior y que no se vea acotada por las paredes de la institución educativa 

debería ser prioridad de toda institución formativa, pertenezca al nivel al que pertenezca.  
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Resumen 

En el presente trabajo se analiza el conocimiento que tienen los consumidores acerca de los 
diferentes tipos de energías renovables. Para modelizar el comportamiento del consumidor ante 
las energías renovables, la investigación basándose en la teoría de la acción razonada, relaciona de 
manera positiva el conocimiento previo sobre las energías renovables con la actitud. Tomando 
como punto de partida y variable exógena el comportamiento pro-ambiental, se demuestra la 
existencia de una relación fuerte entre esta variable y el conocimiento sobre las energías 
renovables. Por otra parte, entre esta preocupación por el medio, la actitud y la intención, se 
demuestra una relación menos intensa ya que la instalación de energías renovables supone un 
esfuerzo que frena al consumidor.  

 

Palabras clave: adopción; comportamiento; energías renovables; modelización; Teoría de la Acción 
Razonada. 

 

Abstract 

This work analyses the consumer’s knowledge of the different types of renewable energies. In 
order to model the consumers’ behaviour regarding renewable energies, the research is based on 
the Theory of Reasoned Action, proposing a positive relationship between previous knowledge of 
the renewable energies and attitude. Considering the pro-environmental behaviour as a starting 
point and as an exogenous variable, this study demonstrates that there is a strong relationship 
between this variable and the knowledge of renewable energies. On the other hand, a less intense 
relationship has been demonstrated in the concern for the environment, attitude and intention to 
adopt, since the installation of renewable energies implies an additional effort that restrains the 
consumer.  

Keywords: adoption; behaviour; renewable energies; modeling; Theory of Reasoned Action. 
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Resumo 

Este trabalho analisa o conhecimento do consumidor sobre os diferentes tipos de energias 
renováveis. Para construir um modelo do comportamento dos consumidores em relação às 
energias renováveis, o estudo fundou-se na Theory of Reasoned Action, propondo uma relação 
positiva entre o conhecimento prévio das energias renováveis e a atitude. Considerando o 
comportamento pró-ambiental, como ponto de partida e como variável exógena, este estudo 
demonstra que existe uma forte relação entre essa variável e o conhecimento das energias 
renováveis. Por outro lado, uma relação menos intensa foi demonstrada na preocupação com o 
meio ambiente, atitude e intenção de adotar este tipo de energia, uma vez que a instalação de 
energias renováveis implica um esforço adicional que inibe o consumidor.  

 

Palavras-chave: adoção; comportamento; energias renováveis; modelização; Theory of Reasoned 
Action. 

 

1. Introducción 

El modelo de desarrollo mundial está generando un cambio climático en todo el planeta, 

debido al consumo masivo de energías de origen fósil o la contaminación del aire y del agua 

entre otros motivos (Moreno & López, 2008) además se ha demostrado que la acción 

humana es una de las principales causas del cambio climático, principalmente por el consumo 

de energía (García, 2012; Oreskes, 2004).  

Por tanto, la situación actual demanda más que nunca un cambio en los modelos de 

gestión energéticos, en los que se racionalicen los recursos naturales y las prácticas 

sostenibles (Mitra, 2008); de manera que se reemplacen parte de las demandas energéticas 

tradicionales. Para esto, es necesario un cambio no solo en valores y actitudes sino también 

en los comportamientos individuales (Gardner & Stern, 2008). Para entender de qué forma el 

consumidor y su comportamiento de consumo influye en el mercado, se debe partir del 

conocimiento previo de variables ambientales y el impacto de las actividades de marketing, 

así como su relación con decisiones de marketing empresarial (Chamorro, Rubio & Miranda, 

2009). Además, el estudio sobre los consumidores y los mercados verdes o ecológicos se 

debe complementar cada vez más con el análisis de otras variables, tal y como Castañeda 

(2014) recomienda; en especial aquellas relacionadas con el consumidor bajo una perspectiva 

psicosocial, teniendo en cuenta variables como actitudes, motivaciones o preocupación por 

el medio ambiente, entre otras. Este trabajo, modeliza el comportamiento del consumidor 

bajo esta perspectiva psicosocial basándonos en el hecho de que la instalación de energías de 

la biomasa, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica depende fuertemente de 

una decisión personal. 

Para tal objetivo se presentan las hipótesis de investigación que aparecen descritas en el 

siguiente epígrafe. En el epígrafe tercero se concretan los aspectos metodológicos de la 

investigación. A continuación, en la sección de resultados se exponen los principales 

hallazgos derivados del análisis de datos. Por último, a partir del quinto epígrafe se extraen 

las principales conclusiones y recomendaciones. 

 

2. Revisión bibliográfica 

2.1. Modelización del comportamiento a favor de las energías renovables 

Las investigaciones sobre energías renovables, han abordado tanto la influencia que tienen 

los factores culturales y sociales, así como los psicológicos en la demanda de este tipo de 

instalaciones (Clark,  Kotchen & Moore, 2003;  Vringer,  Aalbers,  & Blok, 2007). Las variables 
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clave medidas en nuestro modelo son el comportamiento pro-ambiental o preocupación 

ambiental, el conocimiento previo sobre las energías renovables, la actitud hacia las 

instalaciones alternativas a las tradicionales y la intención de compra de las distintas fuentes 

de energías renovables. 

En el presente estudio, tanto la preocupación por el medio, puesta de manifiesto a 

través del activismo y el ahorro de energía, así como las creencias personales sobre el 

conocimiento de las energías renovables consideradas, son los principales determinantes de 

la actitud hacia el consumo de estas fuentes de energía (Diamantopoulos, Schlegelmilch,  

Sinkovics & Bohlen, 2003; Camarena Urbano, 2013). Estas variables serán abordadas a 

continuación. 

 

2.1.1. La preocupación por el medioambiente 

El comportamiento pro-ambiental, engloba comportamientos relacionados con la protección 

del medio ambiente y que suponen poco esfuerzo (Cortés-Peña, 2016).  

Los factores antecedentes de la preocupación ambiental han proporcionado gran 

cantidad de literatura desde sus inicios, que puede ser diferenciada por etapas. 

En una primera etapa, se puede distinguir a Maloney y Ward (1973) que pretendían 

conocer los motivos individuales que llevan a un comportamiento responsable con el medio 

ambiente. Autores como  Dunlap y Van Liere (1978) indicaron que en los países occidentales 

se estaba produciendo un cambio en la visión del mundo pasando a lo que denominaron el 

“Nuevo Paradigma Ambiental”, que se preocupaba por aspectos de estética ambiental y 

ahorro de energía. Otros investigadores, como Slovic (1987) o Gould et al. (1988) 

consideraron que la preocupación medioambiental, procedía de los riesgos que podrían traer 

los problemas ambientales. 

En la segunda etapa, investigadores como Jones y Dunlap (1992), Guagnano, Stern y 

Dietz (1995), Stern, Dietz, Gregory y Guagnano  (1995), Karp (1996),  Séguin, Pelletier y  

Hunsley (1999) y Blake (1999) planteaban que los factores demográficos como la edad, los 

ingresos o la educación así como valores morales, eran los que llevaban a los individuos a 

estar preocupados por el medio.  

En la actualidad, la mayor preocupación se centra en los problemas particulares de los 

distintos países ya que los problemas ambientales se han agravado y se empieza a considerar 

el sobrecalentamiento global (Alonso, 2013).  Debido a esto, algunos de los factores a lo que 

más importancia se le está dando son al ahorro de energía y al activismo como demuestran 

los estudios de Kelly, McDonald y Winnifred (2008), Fielding, Terry, Masser y Hogg (2008), 

Dono, Webb, y Richardson (2010), Senbel, Douglas y Blair (2014) y García et al. (2016). En el 

trabajo se ha utilizado para explicar el comportamiento pro-ambiental, tanto el activismo pro-

ambiental como el ahorro de energía. 

 

 El activismo ha sido objeto de estudio por muchas de las investigaciones de la 

psicología ambiental. En particular, Pelletier, Tuson, Green-Demers, Noels,  & Beaton 

(1998: 632) lo define como: “la realización de comportamientos específicos”. Esta 

definición engloba distintos comportamientos, como pueden ser la pertenencia a un 

grupo ambiental participar en acciones políticas a favor del medio ambiente, realizar 

intencionadamente un comportamiento comprometido con el medio o involucrarse 

en conductas de protección del medio ambiente (Imhoff, Gariglio, Ponce, Díaz & 

Pilatti, 2014).  

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494402000786#BIB20
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494409000991#bib7
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 El ahorro de energía está relacionado directa e indirectamente con el comportamiento 

de consumo de energía de los distintos individuos que habitan en un hogar. Este 

ahorro es utilizado por los investigadores como un indicador del comportamiento 

pro-ambiental (Cortés-Peña, 2016).  

Los comportamientos que tienen las personas en sus hábitos diarios están relacionados 

con acciones específicas y coherentes como pueden ser, el ahorro de energía o la compra de 

productos respetuosos con el medio ambiente (Izagirre-Olaizola, Fernández-Sainz & Vicente-

Molina, 2013). Esta agrupación de comportamientos ambientales responsables se han 

observado en diferentes países y pueden facilitar una transición hacia estilos de vida que 

mejoren el medio ambiente (Whitmarsh & O´Neill, 2010). 

Este comportamiento pro-ambiental resulta ser un factor determinante, tanto directo 

como indirecto de los comportamientos ambientales específicos, como puede ser la 

adquisición de energías renovables (Bamberg, 2003). 

 

2.1.2. El conocimiento previo 

El conocimiento previo tiene un impacto significativo en la evaluación de las posibles 

alternativas, así como en las decisiones de compra Carrero, Valor y Redondo (2015).  

Las personas pueden adquirir conocimientos, mediante sus propias experiencias, a 

través de terceros o mediante estímulos visuales, verbales y sensoriales, tales como 

anuncios, textos periodísticos, revistas o programas de televisión (Huang, Gursoy & 

Honggang,  2014). Siguiendo a Carrero et al. (2015) se asume que el consumidor utiliza 

primero el conocimiento que tiene a la hora de realizar una compra ya que este 

procesamiento de la información es más fácil y más eficiente. 

Nelson, Bishop y  Gruen (2014) indica que el conocimiento sobre productos de eficiencia 

energética, puede contribuir de una manera fuerte, a la formación de actitudes hacia este 

tipo de productos. 

El conocimiento previo, ha sido utilizado en anteriores investigaciones por 

investigadores como Miguens, González y Vázquez, (2015). Concluyendo que mayores niveles 

de conocimiento no se relacionan con la actitud, sino con la intención. Bien es cierto que esta 

investigación indagaba sobre el comportamiento ecológico en general. En el presente trabajo 

mediremos el conocimiento subjetivo sobre las energías renovables de los individuos 

encuestados. 

 

2.2. El papel de la actitud y la intención de adopción 

2.2.1. La actitud hacia las energías renovables 

En las investigaciones que encontramos sobre actitudes hacia las energías renovables, 

indican un apoyo generalizado a estas fuentes de energía (Sengers, Raven & Van, 2010). Los 

trabajos de Sardianou y Genoudi, (2013), indicaban que eran los factores personales y 

contextuales los que explican las actitudes del público hacia este tipo de fuentes de energía.  

Stigka, Paravantis y Mihalakakou (2014) identificaron actitudes de apoyo de los 

consumidores a la hora de tomar las decisiones sobre el tipo de energía a consumir, 

indicando que estas decisiones estaban motivadas por la protección al medio ambiente. 
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2.2.2. La predisposición a adoptar energías renovables 

La importancia del estudio de las intenciones de compra de energía renovable está 

relacionada por la cercanía entre esta intención y el comportamiento de compra futuro. Estas 

relaciones se describen en la teoría de la acción razonada, TRA (Ajzen & Fishbein, 1980) y en 

la teoría del comportamiento planeado - TPB (Ajzen, 1991). 

La teoría TPB plantea una fuerte relación entre actitud e intención, apoyada en muchos 

campos de investigación (Chan, Wu & Hung, 2010), pero la relación que se da entre la 

intención y el comportamiento tiene menos apoyo en el ámbito medioambiental. A esta 

diferencia entre las intenciones de compra y el comportamiento real se le ha llamado como 

"brecha de acción" por los investigadores Claudy, Peterson y O’Driscoll (2013).  

 

2.3. Planteamiento de las hipótesis de investigación 

2.3.1. Efectos del comportamiento pro-ambiental y el conocimiento previo 

En este trabajo, la preocupación ambiental que se pone de manifiesto al realizar una serie de 

comportamientos responsables con el medio ambiente, ha sido utilizada como un 

antecedente del conocimiento previo sobre las energías renovables, de la actitud y de la 

intención de compra de las mismas. Los consumidores que en su vida diaria llevan a cabo un 

comportamiento pro-ambiental, dicen preferir productos respetuosos con el medio ambiente 

(Stigka et al., 2014). 

Cuando un asunto involucra valores personales como el futuro de los hijos o la 

protección del medio, aumenta la búsqueda de información (Zaichkowsky, 1985). Esta 

búsqueda puede dar lugar a mayores niveles de conocimiento de los consumidores acerca de 

las posibles soluciones alternativas de los problemas ambientales, como son las energías 

renovables. En consecuencia, debemos esperar que aquellas personas que están más 

preocupadas por el medio ambiente y así lo demuestren mediante sus comportamientos pro-

ambientales, posean un mayor conocimiento previo sobre las energías renovables estudiadas 

(Zsóka, Szerényi, Széchy & Kocsis, 2012).  

Derivado de los argumentos anteriores planteamos la siguiente hipótesis de 

investigación. 

 

H1: Cuanto más se ejerza un comportamiento pro-ambiental mayor será el conocimiento 

de las energías renovables. 

 

2.3.2. Efectos del comportamiento pro-ambiental 

Los problemas ambientales como el calentamiento global o el cambio climático, harán surgir 

el interés de las energías renovables (Li, Jenkins-Smith, Silva, Berrens & Herron, 2009).   

La discrepancia entre el comportamiento pro-ambiental y las intenciones de compra de 

las energías renovables, se debe a variables que moderan esta influencia (Bamberg, 

2003). Ha y Janda (2012) indicaban que las actitudes a favor de la conservación de energía son 

más probables que se conviertan en una acción, si dicha acción tiene un coste pequeño en 

referencia a tiempo, dinero o sacrificio. 

En la aplicación de la teoría TRA de Ajzen y Fishbein (1980), para el caso de las energías 

renovables, se indica que la actitud hacia las energías renovables, media entre el efecto del 
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comportamiento pro-ambiental y la intención de compra (Lin & Syrgabayeva, 2016). Hansla, 

Gamble, Juliusson y Gärling (2008) descubrieron que había influencia directa del 

comportamiento pro-ambiental sobre la intención y una influencia indirecta mediante las 

actitudes sobre la intención de los consumidores al comprar energías alternativas. La TRA 

indica que la conducta de un individuo está influenciada por su intención. 

 

H2: Cuanto más se ejerza un comportamiento pro-ambiental, mayor será la actitud hacia 

las energías renovables. 

 

H3: Cuanto más se ejerza un comportamiento pro-ambiental, mayor será la intención de 

compra de energías renovables. 

 

2.3.3. Efectos del conocimiento previo y la actitud 

Egea y Frutos (2013) defienden que la relación positiva entre el conocimiento y las 

actitudes indican que hay más factores que afectan a la actitud hacia las energías renovables. 

Estos factores, son los denominados "factores situacionales" que incluyen tanto las 

limitaciones económicas, presiones sociales y las oportunidades para elegir distintas formas 

de suministro de energía (Hines, Hungerford & Tomera, 1987). Los individuos que llevan a 

cabo un comportamiento pro-ambiental pueden tener una actitud más positiva hacia estas 

energías verdes, ya que son conscientes de las ventajas de instalar sistemas de ahorro, 

basados en renovables (Lin & Syrgabayeva, 2016).  

Pagiaslis y Krontalis (2014) en sus trabajos indicaban que a medida que los consumidores 

tienen más conocimiento de las ventajas relativas de las energías alternativas, están 

dispuestos a pagar más por estas fuentes de energía. 

En base a lo planteado por la literatura sugerimos la siguiente hipótesis de investigación. 

 

H4: Un mayor conocimiento previo sobre las energías renovables tiene una influencia 

positiva sobre la actitud hacia estas energías. 

 

2.3.4. Efecto de la actitud del individuo 

Según la teoría TRA de Ajzen y Fishbein, (1980), se plantea la existencia de una relación 

positiva y fuerte entre la actitud del individuo y la intención de realizar dicho 

comportamiento. Si una persona realiza un juicio evaluativo favorable, sus actitudes darán 

lugar a intenciones de realizar un determinado comportamiento (Wolske, Stern & Dietz, 

2017). Según la TRA la intención es el principal predictor de la conducta de compra, sin 

embargo, esta relación se ha planteado en productos o servicios en los que no existían 

impedimentos que puedan frenar la intención de realizar el comportamiento. 

 

H5: Una actitud favorable hacia las energías renovables tiene un efecto positivo sobre la 

intención de compra hacia los distintos tipos de instalaciones basadas en energías 

renovables. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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Figura 1. Modelo propuesto 
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3. Metología de investigación 

A continuación presentamos los principales aspectos de la metodología, que hacen 

referencia al cuestionario utilizado, confeccionado tras una revisión de la literatura científica 

sobre el tema bajo estudio y sometido a una revisión crítica por parte de 3 expertos en medio 

ambiente, se programó con la herramienta de formularios on-line, de google drive (ver 

Anexo 1).  Incluye escalas de medida tipo Likert con cinco posibles respuestas, siendo 1 

(menor valor) y 5 (mayor valor) las posiciones extremas. En la introducción del cuestionario 

se informa que las respuestas serán anónimas, se asegura que no hay respuestas correctas o 

incorrectas y que deben responder con la mayor sinceridad posible. Esta indicación permite 

reducir los sesgos comunes del método, especialmente en la etapa de recogida de datos. En 

particular, esta aclaración puede mitigar cualquier tipo de inquietud en la evaluación de los 

participantes y hacer que sean menos propensos a dar respuestas más deseables, 

indulgentes, aquiescentes y consistentes con la forma en que piensan que la investigación 

quiere que respondan (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). 

 

3.1. Características de la muestra y recogida de datos 

La población objeto de estudio quedó definida como los propietarios de viviendas 

residenciales en España, ya que son los que tienen independencia para tomar decisiones 

sobre el sistema energético a utilizar en el hogar. En concreto podemos decir que la 

propiedad de la vivienda, influye en la inversión en sistemas de ahorro energético (Frederiks, 

Stenner & Hobman, 2015). La investigación se centró en inmuebles unifamiliares (adosados o 

pareadas) y en viviendas integradas en edificios (bloques de pisos). El método de recogida de 

datos estuvo basado en un muestreo por conveniencia, utilizando la encuesta personal 

online con cuestionario estructurado y precodificado. La selección de la muestra se realizó 

compartiendo la publicación en Facebook, Twitter y mediante correo electrónico. La 

participación en el estudio fue voluntaria. El trabajo de campo se realizó durante los meses 

de abril a julio de 2014 y se garantizó la confidencialidad y privacidad de los entrevistados.  

La base de datos inicial, estaba compuesta de 253 encuestas (ver Tabla 1), tras la 

aplicación de depuración de la muestra utilizando sendos criterios de tiempo de respuesta y 

propiedad de la vivienda, llevaron a la eliminación de respuestas con una duración inferior a 5 

minutos (speeders) y de individuos que no tenían la vivienda en propiedad, obteniendo un 

total de 218 cuestionarios válidos.  

 



Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 31 – 2017 

[41] 

 

Tabla 1. Ficha técnica del estudio 

Trabajo de campo De abril a julio de 2014. 

Población Usuarios potenciales de energías renovables. 

Tamaño de la población 18.217.300 hogares en España en 2013. 

Tipo de muestreo 

 

Por conveniencia. Autoselección mediante invitación por red 

social Facebook, Twitter y mediante correo electrónico. 

Tipo de encuesta A través de cuestionario web. 

Duración media de la encuesta 11 minutos, 20 segundos. 

Tamaño de la muestra 218 cuestionarios válidos de 253 iniciados. 

Error muestral 6,64%, suponiendo p=q=0,5 y nivel de confianza del 95% 

* Bajo los supuestos de muestreo aleatorio simple 

 

Por último, partiendo de los principios del muestreo aleatorio simple (m.a.s.), para un 

nivel de confianza del 95% y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación 

(P=Q=0,5), el margen de error de los datos para la estimación de una proporción fue de 

6,64%. 

 

3.2. Escalas utilizadas para medir las variables del estudio 

El cuestionario web utilizado se encuentra disponible en Anexo 1. Con respecto a las escalas 

de medida empleadas, la escala de comportamiento ecológico (ECE) está basada en la escala 

de comportamiento pro-ambiental de Karp (1996). El ahorro de energía, así como el 

activismo, han sido utilizadas por Senbel et al. (2014) en un estudio reciente realizado por la 

universidad británica de Columbia.  

En este trabajo, la escala ECE ha sido adaptada al problema de la energía utilizando 14 

ítems en una escala tipo Likert (donde 1 es nunca y 5 es siempre) referentes a dos de las 

dimensiones, las cuales han sido validadas (mediante un análisis factorial exploratorio). La 

bidimensionalidad de la escala quedó demostrada con un análisis factorial exploratorio que 

arrojaba una varianza explicada del 65,73%.  

El análisis de fiabilidad a partir de los indicadores de consistencia interna (alpha de 

Cronbach o Fiabilidad Compuesta – SCR) obtuvieron valores mayores al utilizado como 

referencia (0,70) en la literatura (Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003; Ranganathan & 

Ganapathy, 2002). En concreto el estadístico alpha de Cronbach mostró un valor del 91,8%. 

Niveles altos de fiabilidad (≥0,90) permiten que en el análisis de datos puedan obtenerse 

variables resumen o suma como buenos indicadores de los constructos que recogen la 

variabilidad de los datos. Esta decisión presidirá la formación de niveles generales de las 

dimensiones de esta escala de medida (Rifon, LaRose & Choi, 2005). Así los seis primeros 

ítem (ver Anexo 1) se promediaron en una variable resumen llamada “activismo”. Por su 

parte los ocho ítems restantes (ver Anexo 1) referentes al ahorro de energía también fueron 

promediados y recogidos por la variable "ahorro energético". 

La escala de conocimiento previo subjetivo utilizada en el trabajo, responde a una Likert 

formada por 5 ítems (que oscila desde 1 que es totalmente en desacuerdo hasta 5 totalmente 

de acuerdo) fue adaptada de la escala utilizada por Rijnsoever y Farla (2014). En estos análisis, 

se puso de manifiesto la unidimensionalidad de la escala que llega a explicar un 68,59% de la 

varianza. A través del valor alpha se demostró la consistencia interna de la escala ya que el 

resultado de este análisis es del 88,5%. 
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La actitud fue medida en este trabajo, a partir de una escala clásica de un solo ítem tipo 

Likert de cinco puntos (donde 1 es nada favorable y 5 es muy favorable) adaptada de Bruner 

(2009). 

La intención fue medida con una escala tipo Likert de cuatro ítems (donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo). Los ítems de esta escala hacen 

referencia a la intención de compra futura de cada uno de los tres tipos de energías 

renovables que se contempla en el estudio y el último considera la intención de compra 

futura de energía renovable en general. Fue adaptada de la escala de Jamieson (1989). La 

unidimensionalidad de la intención quedó demostrada mediante un análisis factorial cuya 

varianza explicada es del 62,53% y la consistencia interna de la escala analizada con el 

estadístico alpha de Cronbach fue de un 80%. 

Todas las escalas de medida utilizadas en el trabajo son consistentes internamente, ya 

que su alpha de Cronbach es superior a 0,70, por tanto, podemos decir que son 

generalmente aceptadas y poseen unos indicadores de fiabilidad adecuados (Churchill, 1979). 

Para contrastar las hipótesis planteadas, se ha utilizado un modelo de ecuaciones 

estructurales, en el que el comportamiento pro-ambiental fue considerado como una variable 

exógena y tanto el conocimiento previo, como la actitud y la intención de compra de energías 

renovables son consideradas como variables endógenas. Para analizar los datos se utilizó el 

software AMOS 18. 

El análisis univariante previo mostró que los ratios críticos referentes a la simetría 

seguían una distribución normal, pero los que se refieren a curtosis no se distribuían de la 

misma manera que la distribución normal, por lo que se concluyó que existían desviaciones 

respecto a la normalidad univariante. El estadístico de curtosis multivariante de Mardia, que 

considera la distribución conjunta de la muestra es de 2,86 con un valor crítico de 1,16 que se 

encuentra dentro de la región de aceptación (±1,96), por tanto, se encontró evidencia 

empírica para considerar que la muestra sigue una distribución normal multivariante. 

Teniendo en cuenta los datos y con un tamaño muestral superior a 200 se utilizó el método 

de máxima verosimilitud para la estimación del modelo.  

 

4. Análise de datos 

4.1. Modelización de la potencial adopción de energías renovables 

4.1.1. Fiabilidad y validez de las escalas de medida 

A continuación aparecen los principales resultados de la fiabilidad y validez de las escalas de 

medida empleadas en la modelización del comportamiento de adopción de energías 

renovables (ver Tabla 2). 

En primer lugar, la fiabilidad compuesta de la escala de comportamiento pro-ambiental 

es de casi el 66%, aunque se encuentra cerca del límite establecido del 70% no llega a 

superarlo. La varianza extraída es de 0,5 por lo que se podría decir que el comportamiento 

pro-ambiental comparte el 50% de la varianza con sus indicadores, superando los límites de 

corte recomendados por la literatura científica. 

La fiabilidad compuesta del conocimiento previo nos indica que esta escala explica por 

término medio un 89% de sus indicadores, superando el límite de corte recomendado por la 

literatura. La varianza extraída es de 0,61 alcanzando el valor establecido como referencia 

por la literatura 0,50, considerándose una escala con adecuadas propiedades sicométricas. 
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Tabla 2. Fiabilidad compuesta y varianza extraída 
 

Variables 
observadas 

Coeficiente 
estandarizado 

R2 CE2 1-R2 Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
extraída 

ahorro 0,776 0,60 0,60 0,40 
0,66 0,50 

activismo 0,624 0,39 0,39 0,61 

CP1 0,796 0,63 0,63 0,37 

0,89 0,61 

CP2 0,755 0,57 0,57 0,43 

CP3 0,773 0,60 0,60 0,40 

CP4 0,79 0,62 0,62 0,38 

CP5 0,784 0,61 0,61 0,39 

Int1 0,729 0,53 0,53 0,47 

0,80 0,50 
Int2 0,727 0,53 0,53 0,47 

Int3 0,74 0,55 0,55 0,45 

Int4 0,628 0,39 0,39 0,61 

 
 

La intención de adopción obtiene una fiabilidad compuesta del 80%, siendo superior al 

0,70 que se establece como límite de corte recomendado en la literatura. La varianza extraída 

de la intención es de 0,5 con lo que podemos decir que también cumple el corte 

recomendado por la literatura. 

Las escalas globalmente consideradas podrían considerarse buenas ya que, aunque uno 

de los indicadores del comportamiento pro-ambiental es inferior al límite establecido por la 

literatura, los indicadores de las escalas restantes son buenos. 

 

4.1.2. Modelo de comportamiento a favor de las energías renovables 

4.1.2.1 Ajustes globales del modelo: A continuación aparecen los valores de los indicadores de 

bondad del ajuste global del modelo (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Indicadores de ajuste global 
 

Chi-cuadrado p-valor GFI AGFI CFI RMSEA 

69,375 0,36 0,950 0,922 0,983 0,042 

 
 

Los ajustes alternativos (a la Chi-cuadrado) calculados, como el GFI que representa el 

grado de ajuste global cumple con los requisitos marcados por la literatura (>0,90). El AGFI, 

que considera el ajuste global del modelo teniendo en cuenta el número de parámetros se 

considera igualmente adecuado (>0,90). El CFI índice de ajuste que compara el modelo 

estimado con el modelo nulo, también alcanza un valor adecuado (próximo a 1). El RMSEA, 

indicador que tiene en cuenta los residuos que genera el modelo calculado es inferior a (0,05) 

valor  recomendado por la literatura. 

Todos los indicadores, excepto la Chi-cuadrado, muestran que el modelo reproduce 

razonablemente bien la matriz de varianzas-covarianzas de la población. 
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4.1.2.2. Significación de los coeficientes estimados: Para contrastar las hipótesis recogidas en 

la literatura analizaremos los coeficientes estandarizados. 

 

Figura 2. Modelo de comportamiento hacia las energías renovables extraído. Coeficientes 
estandardizados 

 

Comportamiento 
pro-ambiental

Conocimiento 
previo

Actitud

Intención 
de Compra

0,312 0,571

0,725 0,316 0,315

 

 

Como se puede observar (ver Figura 2), las relaciones recogidas en el modelo propuesto 

son positivas y significativamente distintas de cero confirmando todas las hipótesis de 

investigación. Además, el modelo explica un porcentaje importante (61%) de la variabilidad de 

la intención de compra de energías renovables.  

En primer lugar, existe evidencia empírica para apoyar la primera hipótesis de 

investigación (H1) confirmándose una relación fuerte entre el comportamiento pro-ambiental 

y el conocimiento previo de las energías renovables, con un coeficiente estandarizado 

significativo superior a 0,5 (β = 0,725; sign. = 0,00). Por tanto, se descubre que a mayor 

preocupación o comportamiento pro-ambiental se tiende a ser más conocedor de las 

energías renovables. 

La hipótesis H2, que sostiene una relación entre comportamiento pro-ambiental y la 

actitud hacia las energías renovables, queda confirmada con una relación algo más moderada 

entre dichas variables (β = 0,316; sign. = 0,0016), al estar el coeficiente estandarizado entre 

0,1 y 0,5. De esta forma se descubre que cuanto mayor es el comportamiento pro-ambiental, 

mayor será la actitud hacia las energías renovables consideradas (biomasa, solar y 

fotovoltaica). 

La relación que plantea la H3, entre comportamiento pro-ambiental e intención de 

compra, es moderada y significativa al igual que en el caso anterior (β = 0,315; sign. = 0,000). 

De esta forma se da a conocer que cuanto mayor es el comportamiento pro-ambiental, 

mayor será la intención de compra de energías renovables. 

La H4 que establece la relación entre el conocimiento previo y la actitud se confirma, 

mostrando una influencia en la relación de dimensión similar a las dos relaciones anteriores 

(β= 0,312; sign. = 0,008). De esta manera se descubre que cuanto mayor es el conocimiento 

previo sobre las energías renovables, mayor será la actitud hacia estas fuentes de energía. 

La H5 queda confirmada, estableciéndose una relación fuerte entre las variables 

consideradas, con un coeficiente estandarizado significativo y con un valor superior a 0,5 (β = 

0,571; sign. = 0,00). Así se descubre que cuanto más favorable es la actitud hacia las energías 

renovables mayor es la intención de compra hacia algunas de las instalaciones consideradas. 
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Los resultados obtenidos por el modelo propuesto son acordes con los estudios 

anteriores realizados y mencionados en el epígrafe de revisión de la literatura científica. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones finales 

La presente investigación ha modelizado el comportamiento del consumidor ante las 

energías renovables, encontrando apoyo en la teoría de la acción razonada (TRA), al 

relacionar de manera positiva el conocimiento previo sobre las energías renovables con la 

actitud. Además, se tomó como variable exógena el comportamiento pro-ambiental, 

demostrando una relación fuerte entre esta variable y el conocimiento sobre las energías 

renovables. Los resultados alcanzados son consistentes con otros resultados de la 

investigación sobre medio ambiente y la comercialización, tales como los de  Egea y Frutos 

(2013), Pagiaslis y Krontalis (2014)  o Lin y Syrgabayeva (2016). La principal diferencia con 

estos estudios es que ellos predicen la disposición a pagar más por el consumo de energías 

renovables, mientras que nuestro estudio analiza la intención de compra demostrando que 

entre la preocupación por el medio, la actitud y la intención, no se da la misma fuerza en la 

relación, ya que la instalación de energías renovables supone un esfuerzo, que frena tanto la 

actitud como la intención de compra del consumidor. Parece que, aunque los consumidores 

que se preocupan por el medio ambiente y tienen conocimiento sobre las energías 

renovables se ven influidos por variables situacionales, que disminuyen tanto la actitud hacia 

las mismas como la intención de compra de estas. 

Uno de los problemas que pueden encontrar las empresas comercializadoras es la 

inversión inicial que frena la compra de estas instalaciones. 

Otro problema es la falta de credibilidad y de capacidad para convencer a los 

consumidores de las ventajas de las energías renovables. El conocimiento de estas ventajas 

generará actitudes más favorables y más estables, que estimularán a su vez el 

comportamiento de compra de tales sistemas energéticos.  

Ya que las actitudes parten del conocimiento, estas empresas deben utilizar anuncios 

que informen y convenzan sobre el ahorro energético y económico que a medio y largo plazo 

supone su instalación en el hogar. Una forma de conseguir esto sería ofrecer en las campañas 

una comparación entre sistemas convencionales y los basados en energías “verdes”, 

añadiendo el equivalente monetario que supone el ahorro generado durante un año.  

 

6. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La legislación y el funcionamiento de las empresas eléctricas en otros países, hace que las 

investigaciones tomen en consideración situaciones que en España no ocurren (como  la  

opción  de consumir  energías  renovables  mientras  se  pague  más  en  la factura). No 

obstante, se creyó que se trata de un tema interesante y controvertido que debe ser 

analizado con mayor profundidad. 

Sería importante poner a prueba la solidez del modelo, ya que el tamaño muestral 

utilizado por su facilidad de acceso no nos permite inferir los resultados obtenidos a otras 

provincias españolas. De esta manera la investigación mejoraría la validez externa de los 

resultados alcanzados. 

Por último, se propone analizar la efectividad de los anuncios publicitarios de empresas y 

administraciones públicas centradas en energías “verdes”  mediante  la metodología  de  
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eyetracking y  otras  medidas  psicofisiológicas  (resonancias magnéticas funcionales, 

electroencefalogramas, respuesta galvánica de la piel,…). 
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ANEXO 1. Cuestionario  

Por favor, puntúe la frecuencia con la que participa en las siguientes 

actividades, donde 1 es nunca y 5 es siempre 
Nunca Siempre 

Participo en actividades que cuidan del medio ambiente  

Participo en manifestaciones públicas para defender el medio 
ambiente 

 

Hago trabajo voluntario para un grupo ambiental  

Movilizo a las personas para la conservación de los espacios públicos  

Hablo sobre la importancia del medio ambiente con las personas  

Evito usar productos fabricados por una empresa cuando sé que esa 
empresa está contaminando el medio ambiente 

 

Cuando estoy en casa, dejo las lámparas encendidas en lugares que 
no son necesarias 

 

Evito desperdiciar energía  

Dejo la televisión encendida incluso cuando nadie la está viendo  

Apago la lámpara cuando salgo de una habitación  

Cuando abro la nevera, evito quedarme con la puerta abierta mucho 
tiempo para no gastar energía 

 

Evito desperdiciar los recursos naturales  

Cuando tengo ganas de comer alguna cosa que no sé lo que es, abro 
la nevera y me quedo mirando lo que hay 

 

Evito encender varios aparatos eléctricos al mismo tiempo en los 
horarios de mayor consumo de energía 

 

Puntúe su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo 

Totalmente  

en    desacuerdo 

Totalmente  

de         acuerdo 

Conozco bastante sobre diversas tecnologías energéticas  

No considero que conozca las diferentes tecnologías energéticas  

Entre mi círculo de amigos yo soy uno de los que más suelen saber 
sobre tecnologías energéticas  

En comparación con la mayoría de las otras personas, sé menos sobre 
diversas tecnologías energéticas  

Cuando se trata de tecnologías yo realmente no conozco mucho 
acerca de ellas  

Puntúe su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo. 

Totalmente  
en desacuerdo 

Totalmente  
de         

acuerdo 

Las energías renovables pueden generar beneficios económicos 
indirectos, como por ejemplo el derivado del ahorro energético  

Con las energías renovables se  puede abastecer a todo el mundo  

Las energías renovables disponen de la tecnología necesaria  

Las energías renovables no son sensibles a cambios en el precio del 
combustible  

Las renovables generan empleo  

Las energías renovables son fuentes fiables de energía  

Con las energías renovables se garantiza el suministro constante de 
energía  

Las energías renovables tienen una larga vida útil en la propia casa.  

Tienen un corto periodo de amortización.  

Supone una gran inversión obtener algún  tipo de energía renovable 
para nuestra casa  

Las energías renovables tienen mucho coste de mantenimiento en la  



Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 31 – 2017 

[51] 

 

propia casa 

Son necesarios algunos ajustes en la propia casa para dar cabida a 
una tecnología  

Las energías renovables necesitan mucho espacio  

Las renovables provocan mucho ruido  

Las renovables causan efecto negativo sobre el paisaje  

Las energías renovables tienen un alto precio  
Valore su actitud hacia los sistemas de ahorro basados en energías 
renovables. (donde 1 es muy negativa y 5 es muy positiva) 

Muy  
negativa 

Muy  
positiva 

Mi actitud hacia el uso de sistemas de ahorro basados en energías 
renovables es … 

 

Valore su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. (donde 1 
es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo) 

Totalmente  
en 

desacuerdo 

Totalmente 
de    acuerdo 

En un futuro próximo, estaría dispuesto a comprar un sistema de 
ahorro energético basado en energías renovables 

 

Cuando tenga que decidir por un nuevo sistema de calefacción para 
mi casa, mi intención es comprar uno que funcione con biomasa 

 

Cuando tenga que decidir por un nuevo sistema para el agua caliente 
sanitaria de mi casa, mi intención es comprar placas solares. 

 

Cuando tenga que decidir por un sistema de ahorro de electricidad 
para mi casa, mi intención es comprar placas fotovoltaicas. 

 

 
 

ANEXO 2. Coeficientes del modelo 
 

Coeficientes 
Sin           

estandarizar (β) 
Estandarizados (β) 

Sign. 

Conocimiento_p
revio 

<--- 
Comportamiento_pro-
ambiental 

0,769 0,725 0,000 

Actitud <--- Conocimiento_previo 0,366 0,312 0,008 

Actitud <--- 
Comportamiento_pro-
ambiental 

0,393 0,316 0,016 

Intención_de_co
mpra 

<--- Actitud 0,419 0,571 0,000 

Intención_de_co
mpra 

<--- 
Comportamiento_pro-
ambiental 

0,288 0,315 0,000 

Act1 <--- Actitud 1,000 1,000  

Int1 <--- Intención_de_compra 1,000 0,729  

Int2 <--- Intención_de_compra 1,006 0,727 0,000 

Int3 <--- Intención_de_compra 1,027 0,740 0,000 

Int4 <--- Intención_de_compra 0,909 0,628 0,000 

CP1 <--- Conocimiento_previo 1,000 0,796  

CP2 <--- Conocimiento_previo 0,953 0,755 0,000 

CP3 <--- Conocimiento_previo 0,971 0,773 0,000 

CP4 <--- Conocimiento_previo 1,015 0,790 0,000 

CP5 <--- Conocimiento_previo 0,976 0,784 0,000 

ahorro <--- 
Comportamiento_pro-
ambiental 

1,000 0,776  

activismo <--- 
Comportamiento_pro-
ambiental 

0,809 0,624 0,000 
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Resumo 

Após a identificação de um problema de comunicação no atendimento ao público no Balcão da 
Câmara Municipal de Faro na Loja do Cidadão, em Faro (Portugal), este trabalho propõe uma 
metodologia para a criação de um instrumento facilitador da melhoria desse atendimento: um Guia 
de Apoio ao Colaborador. Para confirmar a pertinência da criação deste instrumento e definir 
conteúdos e formato, realizou-se um estudo prévio composto por sete entrevistas. A análise de 
conteúdo das respostas revelou que a criação do Guia seria fundamental para facilitar a 
comunicação com o munícipe, ampliar a satisfação do munícipe com este serviço, potenciar o 
aumento dos níveis de satisfação, bem-estar e motivação dos colaboradores do Balcão e, 
consequentemente, melhorar o desempenho deste serviço municipal.  

 

Palavras-chave: administração pública; guia de apoio ao colaborador; marketing interno; recursos 
humanos; atendimento. 

 

Abstract  

After identifying a communication problem in customer service at the Faro City Hall desk at the 
Citizen’s Advice Bureau in Faro (Portugal), this study proposes a methodology for the creation of 
an instrument that facilitates and improves customer service: the civil servant customer service 
handbook. To ensure the relevance of this handbook and to determine its contents and format, a 
prior study was conducted in the form of seven semi structured interviews. The content analysis of 
the seven interviews revealed that the creation of the handbook would be of fundamental 
importance in facilitating communication with the citizens, and enhancing the employees’ levels of 
satisfaction, well-being and motivation. 

 

Keywords: public administration; civil servant customer service handbook; internal marketing; 
human resources; customer service. 
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1. Introdução  

Um dos problemas com que Portugal se debate há décadas é o baixo índice de produtividade 

(enquanto sinónimo de qualidade do trabalho), por contraste com grande parte dos países 

europeus (OCDE, 2013). De facto, ao passo que em Portugal se regista um índice de 

produtividade na ordem dos 68,8, na Alemanha, Holanda, Irlanda e Luxemburgo registam-se 

valores de 126,9, 127,4, 142,6 e 184,9 respetivamente (ver Tabela 1). Os reduzidos valores de 

produtividade de Portugal dever-se-ão a um conjunto heterogéneo de fatores, nem sempre 

fácil de identificar, principalmente pela carga cultural de alguns deles. No entanto, um desses 

fatores será, certamente, a escolaridade insuficiente da maioria da força de trabalho, já que 

por comparação com os países mais produtivos, em Portugal, e em 2015 (últimos dados 

disponíveis), apenas 19,9% da população havia concluído o ensino secundário, 17,1% tinha uma 

licenciatura, 8,3% não tinha qualquer grau de escolaridade (Instituto Nacional de Estatística, 

2016). Estes valores baixos, principalmente se comparados com os países do norte da 

Europa, terão sem dúvida impacto na produtividade, enquanto qualidade do trabalho.  

 

Tabela 1. Produtividade do trabalho por hora nos países europeus 

 
Países Produtividade do trabalho por hora 

Anos 1995 2015 

Bulgária  34,3 43,2 

Roménia  24,5 53,1 

Letónia  32,3  55,3 

Polónia - 59,3 

Croácia -  61,5 

Estónia -  62,2 

Lituânia  35,1  63,2 

Hungria  46,9  64,4 

Grécia  74,2 68,2 

Portugal  64,1 68,8 

Malta -  73,9 

República Checa  60,3  74,0 

Eslováquia  46,6  76,7 

Chipre  76,8 77,6 

Eslovénia  65,2  79,1 

Espanha  107,8 99,8 

Itália  123,1  100,6 

Reino Unido  110,2  101,0 

Finlândia  108,4  105,7 

Suécia  119,0  114,3 

Áustria  118,1  116,2 

Dinamarca  131,1  126,6 

Alemanha  130,5  126,9 

Países Baixos  132,4 127,4 

França  130,0 127,7 

Irlanda -  142,6 

Luxemburgo -  184,9 

 
Fonte: Pordata. 

 

A falta de formação não será, porém, causa exclusiva da baixa produtividade dos 

trabalhadores portugueses, e fatores como a ausência de instrumentos facilitadores dos 
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processos de trabalho têm o seu peso, principalmente se se considerar que tal como refere 

Rosa (2016: 6), “Em Portugal, trabalha-se demasiadas horas para aquilo que se produz, e isso 

quer dizer que há uma inadequação dos processos em relação aos resultados.” Para além do 

mais, esta desadequação gera mal-estar, desmotivação e ansiedade nos trabalhadores.  

Foram estes últimos problemas que empiricamente detetámos no caso particular do 

Balcão da Câmara Municipal de Faro (CMF), na Loja do Cidadão (LC) (uma conceção de 

serviço público mais próxima dos cidadãos) onde é nítida a depreciação pela eficiência, i.e., 

pelo “volume de energia gasto” (Rosa, 2016: 7) necessário para cumprir o atendimento aos 

cidadãos, principalmente causada pela falta de acesso rápido à informação. Assim, neste 

trabalho propomo-nos confirmar a existência destes e outros problemas, e criar um 

instrumento – um Guia de Apoio ao Colaborador para o Atendimento – que não só contribua 

para melhorar a qualidade do atendimento aos cidadãos, como tenha o potencial para 

aumentar os níveis de bem-estar, satisfação e motivação destes colaboradores da 

administração pública ao concorrer para equilibrar a eficácia – os níveis de concretização dos 

objetivos – e a eficiência – a quantidade de energia que os colaboradores têm de aplicar para 

os cumprir.  

Assim, neste trabalho começamos por descrever sucintamente o contexto deste estudo, 

partindo do contexto maior, a CMF para o menor, o Balcão da CMF na LC de Faro, 

delimitamos o problema, revemos os conceitos-chave nesta problemática e descrevemos o 

estudo prévio, aquele que permitiu confirmar a presença do problema. Descrevemos com 

detalhe o estudo prévio, pois foi nesta fase da pesquisa que confirmámos a necessidade da 

criação do Guia, enquanto um instrumento facilitador do atendimento ao público na 

administração pública e promotor do aumento da satisfação do colaborador.  

 

2. O contexto de aplicação do Guia 

A CMF é um órgão representativo da autarquia local, pessoa coletiva territorial, dotada de 

órgãos representativos, que visa a prossecução de interesses próprios da respetiva 

população, conforme o n.º 2, do art.º 235.º da Constituição da República Portuguesa. A CMF, 

sediada em Faro (a capital da região do Algarve, a região mais a sul de Portugal Continental), 

tem como objetivo salvaguardar os interesses da população, no que concerne ao seu bem-

estar e à qualidade de vida, nas vertentes da saúde, do abastecimento público de águas, da 

educação e do ensino, da defesa e da proteção do meio ambiente, entre outras. 

Tal como consta no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais, a CMF 

constitui-se por três unidades orgânicas nucleares (o Departamento de Administração e 

Finanças que, como veremos, gere o Balcão da CMF na LC, o Departamento de 

Infraestruturas e Urbanismo e o Departamento de Ação Social e Educação), por doze 

unidades orgânicas flexíveis dirigidas por chefes de Divisão e ainda duas unidades orgânicas 

dirigidas por titulares de cargos de direção intermédia de 3.º grau. Cada unidade tem a seu 

cargo as respetivas divisões e subunidades orgânicas.  

De modo a estar mais próxima dos cidadãos, a CMF tem, desde 2009, um Balcão na LC, 

no edifício do Mercado Municipal de Faro. As LC são uma iniciativa do Programa de 

Reestruturação Administração Central do Estado, são coordenadas pela Agência para a 

Modernização Administrativa e foram criadas com o objetivo de simplificar a prestação de 

serviços públicos, pois reúnem no mesmo espaço diversas entidades públicas e privadas, 

facilitando em muito a relação dos cidadãos e das empresas com a Administração Pública já 
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que conseguem tratar de diversos assuntos num só local e, à partida, de uma maneira mais 

cómoda e célere.  

Quanto à orgânica das LC, está pensada para facilitar a partilha de recursos, de espaços, 

de infraestruturas e de plataformas, potenciando a eficiência e redução de custos do Estado. 

É por este motivo que as LC comportam vários balcões que apoiam e esclarecem os cidadãos 

nas diversas esferas das suas vidas. Foi neste contexto que a CMF criou o seu Balcão na LC 

coordenado pelo Departamento de Administração e Finanças, uma das três unidades 

orgânicas que referimos acima.  

Este Balcão conta com seis colaboradores (funcionários da CMF): cinco fazem 

atendimento direto ao público e um organiza todo o expediente. Estes colaboradores 

trabalham em todas as áreas de atuação da CMF e lidam com todo o tipo de documentação 

referente aos serviços autárquicos de todos os departamentos camarários.  

 

3. Delimitação do problema 

Pela observação do funcionamento deste Balcão, bem como pela informação que 

recolhemos em conversas informais que mantivemos com os colaboradores da CMF e com os 

munícipes atendidos no Balcão da CMF-LC, apercebemo-nos de um problema de 

comunicação que dificultava o bom funcionamento deste espaço da administração pública. 

Uma das consequências mais visíveis deste problema é o facto de suceder que os 

requerentes não são informados, de uma só vez, sobre os documentos a entregar. Isto revela 

que os colaboradores do Balcão da CMF não estão a conseguir oferecer, de uma só vez, toda 

a informação necessária, gerando assim desperdício de tempo para ambas as partes, bem 

como sentimentos de ineficácia e de frustração para os colaboradores, pois são expostos às 

críticas e protestos (por vezes muito duros) dos cidadãos. Neste Balcão, com seis 

funcionários, observou-se, a partir de outubro de 2015, uma transformação na estrutura de 

todo o atendimento ao público: a receção de documentos e prestação de informações de 

todos os serviços existentes na CMF passou a ser efetuada neste Balcão. Desta forma, e de 

um momento para o outro, os colaboradores encontraram-se perante um aumento 

significativo do volume de trabalho, novas tarefas e novas funções, para as quais, alguns, 

ainda não tinham conhecimentos suficientes. 

De ressalvar também que o número de colaboradores no balcão se manteve igual ao que 

estava antes de outubro de 2015. Assim, se previamente atendiam um já elevado número de 

munícipes (9957 atendimentos registados no primeiro semestre, o que resulta numa média 

de 1659 por mês), no segundo semestre este número aumentou para 11413, ou seja, quase 

dois mil atendimentos por mês (i.e. 1902) (informação disponível no Relatório de 

Funcionamento do Balcão da CMF-LC, 2015, documento interno do município).  

Perante estas dificuldades, alterações e números, considerámos ser pertinente criar um 

Guia de Apoio ao Colaborador para o Atendimento para melhorar o serviço ao público e 

concorrer para diminuir os níveis de stresse destes funcionários. Para tal, realizámos um 

estudo prévio para (i) confirmar a sua necessidade, (ii) garantir que se conhecia em 

profundidade o contexto de aplicação do Guia e (iii) definir a melhor estrutura e 

apresentação do instrumento de apoio. 

 

4. Fundamentos teóricos 
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Partindo do princípio que um dos principais objetivos do Guia é uniformizar procedimentos e 

facilitar a comunicação entre colaboradores e munícipes, começamos por apresentar o 

conceito de padronização, de comunicação organizacional e comunicação interna. Por 

último, apresentamos o conceito de marketing interno, de recursos humanos, de 

satisfação/motivação e de bem-estar, pois são conceitos diretamente relacionados com o 

contexto em análise.  

 

4.1. Padronização 

Mariz e Picchi (2013) entendem que os preceitos do trabalho padronizado se devem aplicar a 

processos repetitivos, pois ajudam a diminuir a carga de trabalho do colaborador e 

contribuem para aumentar a sua produtividade e satisfação. Um desses preceitos poderá ser 

a criação e disponibilização de documentos como o Guia que se propõe, pois ao descreverem 

rotinas e orientarem sobre os procedimentos, tornam o trabalho administrativo padronizado 

e contribuem para a uniformização dos processos e para o aumento da rapidez e 

produtividade (Pinho, 2012). Nesta linha, Dave (2010) argumenta que todas as organizações 

deveriam utilizar um documento padronizado, de forma a apoiar as atividades diárias dos 

colaboradores, pois assim haveria uma garantia da qualidade de desempenho. A este tipo de 

documentos, o autor dá o nome de Standard Operating Procedures (SOP) (idem: 2), referindo 

que são documentos de consulta essenciais, pois aumentam a confiança dos colaboradores, 

a sua motivação e, consequentemente, o sentimento de realização.  

Estes documentos promotores da padronização do trabalho administrativo possuem 

características específicas: (i) têm de estar bem escritos, (ii) devem ser fáceis de manusear, 

(iii) devem ter uma linguagem acessível e clara e (iv) devem ser elaborados por pessoas 

envolvidas na área e conhecedoras de toda a matéria (Akyar, 2012 e Pinho, 2012). Por último, 

e quanto à divulgação do documento, Pinho (2012) sugere que este deve estar acessível no 

local de uso.  

A literatura atesta assim a nossa convicção sobre a pertinência da criação de um Guia, 

enquanto documento/instrumento promotor da padronização do trabalho.  

 

4.2. Comunicação organizacional e comunicação interna 

Ruão (2001: 1) descreve as organizações como “entidades dotadas de personalidade própria, 

que comunicam, em permanência, de forma intencional ou desinteressada, e de maneira 

planificada ou isolada”. Ou seja, o conceito de organização agrega o de comunicação, pois 

em última instância, a primeira não existe sem a segunda, já que sem comunicação não há 

transmissão de conhecimento, não se realizam tarefas e a organização deixa de existir 

(Fernandes, 2011).  

Uma das ferramentas facilitadoras da comunicação organizacional é, na opinião de 

Guerra (2013), um documento padronizado que permita a partilha de conhecimentos 

essenciais, de forma metódica, clara e isenta para o público interno, evitando que despontem 

práticas erróneas na organização. A aplicação deste tipo de documentos aumenta a 

confiabilidade e credibilidade pretendidas na empresa e aumenta a qualidade da 

comunicação interna, pois esta abrange todos os processos de informação entre os 

membros da organização. 
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Orfão (2010) apresenta a comunicação interna como uma prática de marketing interno 

que pode ser promovida utilizando diversos tipos de ferramentas: jornais internos, correios 

eletrónicos, intranet, panfletos, posters, Guias, quadros de aviso, entre outras.  

Tendo em conta o que foi apurado até este momento, acreditamos que o nosso Guia é 

uma ferramenta de comunicação interna essencial, pois ao conter as informações e os 

documentos necessários para apoiar os funcionários, vai contribuir para maximizar a 

confiança, a motivação do colaborador e a qualidade da execução do seu serviço (Akyar, 

2012). Tendo em conta estes objetivos, optámos por disponibilizar o Guia na intranet pois 

esta plataforma permite uma consulta fácil e rápida do documento (Marques, 2010).  

 

4.3. Marketing interno e a comunicação com os clientes externos 

O conceito de marketing interno (ou endomarketing) nasceu nas empresas de serviços, nos 

Estados Unidos da América, nos finais dos anos 70 do século passado, na sequência de 

mutações tecnológicas, sociais, culturais, políticas e económicas, que alteraram a relação 

entre mercado e trabalho (Guerra, 2013). Estas alterações, juntamente com aquelas que 

resultaram do processo de globalização (Alves, 2002), obrigaram as empresas a repensar os 

seus modelos administrativos de modo a adotar novas estratégias que lhe permitissem 

garantir uma posição favorável no mercado. Uma dessas estratégicas foi a de motivar os 

funcionários (os clientes internos) com o intuito de obter mais resultados positivos para a 

empresa. Neste prisma, os recursos humanos de uma empresa são entendidos como um 

mercado que é necessário satisfazer e motivar para que o seu desempenho seja o mais ativo 

possível (Franco, Mendes & Almeida, 2001; Hemais & Casotti, 2009). Assim sendo, o 

marketing interno “possibilita às empresas a utilização de técnicas e ferramentas com a 

finalidade de envolver o funcionário no ambiente organizacional, motivando-o com atitudes 

proativas, permitindo que ele assuma responsabilidades, capacitando-o a tomar decisões, 

enquanto na gestão de recursos humanos mais tradicional, o funcionário apenas cumpre 

ordens, obedecendo ao seu superior” (Adami, 2001: 27). 

De facto, é fundamental que a organização tenha um grupo de colaboradores que 

execute bem as suas tarefas, pois quando em contacto direto com o cliente externo, tem 

uma responsabilidade acrescida de o deixar satisfeito (Barbosa & Oliveira, 2002). 

Investigações nesta área apuraram que, na maioria dos casos, o cliente externo fica satisfeito 

quando existe boa interação com o funcionário (Hemais & Casotti, 2009). E o mesmo 

também sucede, isto é, estando os clientes satisfeitos com eles, estes estariam satisfeitos 

com o seu emprego. Deste modo, a satisfação dos colaboradores passa a estar relacionada 

diretamente com a dos clientes e quanto mais motivados e satisfeitos estiverem os 

colaboradores melhor trabalho e empenho colocam perante o cliente externo (Alves, 2002). 

Em consequência, uma das maiores preocupações das organizações deverá ser satisfazer os 

seus funcionários através do seu desenvolvimento e valorização. As organizações poderão 

fazê-lo com ações de marketing interno que esclareçam os funcionários sobre as suas tarefas 

(Bogmann, 2000) e que atuem como “complemento à gestão dos recursos humanos na 

procura da motivação e satisfação dos colaboradores” (Guerra, 2013: 25).  

Em suma, o marketing interno passa pela utilização de noções e técnicas de marketing 

aplicadas aos recursos humanos, com o objetivo de os manter satisfeitos e motivados, e 

acredita-se que o Guia proposto seja um instrumento que concorrerá nesse sentido.  
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4.4. Recursos humanos: Satisfação, motivação e bem-estar 

Até finais da década de 80 do século XX, entendia-se que os funcionários laboravam sob a 

obediência e as instruções de execução das tarefas e o seu chefe tinha o controle 

centralizado em si mesmo (Rodrigues & Santos, 2001). Atualmente, este paradigma 

modificou-se, alterando-se também as suas designações: assim os funcionários passam a ser 

“colaboradores” e os chefes “gestores”, sendo que a missão destes gestores é aperfeiçoar o 

cumprimento das funções, cumprir os objetivos da empresa e ainda, atender em absoluto às 

necessidades dos clientes tanto externos como internos, preocupando-se com a criação e 

manutenção de um ambiente de trabalho favorável ao bem-estar, motivação e à satisfação 

dos colaboradores (Sovienski & Stigar, 2008). 

Neste prisma, um colaborador satisfeito transfere para a organização uma melhoria na 

produção ou na prestação de serviços (Mundim & Felippe, 2008); o colaborador tem maior 

responsabilidade, envolve-se mais com a empresa e sente-se parte integrante da organização 

(Kilimnik, 2000). 

O modo como o trabalho é desenvolvido e apreciado é uma peça fundamental na 

satisfação do colaborador, nesse sentido há certos atributos que diligenciam determinados 

ensaios psicológicos capazes de aumentar a motivação e a satisfação no trabalho (Sant’Anna, 

Moraes & Kilimnik, 2005). Assim, no local de trabalho há três características que devem estar 

presentes: a primeira é a significância percebida, isto é, o quanto o empregado vê o seu 

trabalho valorizado e significativo; a segunda é a responsabilidade percebida pelo 

colaborador em relação ao seu trabalho, ou seja, o quanto se sente consciente dos 

resultados do trabalho que efetua e, por último, é a capacidade percebida, por outras 

palavras, o colaborador deve sentir-se conhecedor o suficiente para desempenhar 

efetivamente as suas tarefas.  

Na Tabela 2 apresentamos os potenciais impactos (funcionais e emocionais nos recursos 

humanos do Balcão CMF-LC) que poderão vir a ser uma realidade após a implementação do 

Guia. Apesar da consciência de que estes impactos não serão visíveis num espaço de tempo 

curto, acreditamos que sejam uma realidade a médio e a longo prazo.  

 

Tabela 2. Ilustração dos potenciais impactos da aplicação do Guia nos Recursos Humanos da CMF-LC 
 

Impacto Funcional Impacto Emocional 

+ Rapidez + Segurança 

+ Simplificação dos procedimentos - Stresse 

+ Eficácia + Satisfação 

+ Qualidade do serviço + Motivação 

 

 

Em função dos estudos efetuados por Dessen e Paz (2009) sobre a saúde do 

colaborador, sabemos que o bem-estar é a satisfação das necessidades e depende do grau de 

concretização das vontades do colaborador ao cumprir o seu papel na organização.  

De acordo com Paschoal e Tamayo (2008), o local de trabalho deve ser um lugar de 

emoções, de realização e de construção de felicidade pessoal, conseguindo atingir mais 

satisfação, mais motivação, mais segurança nas tarefas a realizar reduzindo os níveis de 

stresse. Todavia, com o acréscimo da competitividade, isso nem sempre sucede.  
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Nas próximas secções do nosso trabalho, apresentamos a metodologia de definição do 

Guia que, neste trabalho, se propõe implementar. 

 

5. Procedimentos metodológicos 

5.1. Estudo prévio: Entrevistas 

O estudo prévio teve a forma de entrevistas à Diretora do Departamento de Administração e 

Finanças (DDAF), a pessoa responsável pela coordenação desse Balcão e aos colaboradores 

do Balcão CMF-LC, e teve como objetivos: (i) confirmar os pressupostos levantados durante a 

observação e (ii) averiguar a pertinência da criação do Guia como um instrumento com o 

potencial para melhorar a comunicação entre funcionários e o público, aumentar o bem-

estar, a motivação e a satisfação dos colaboradores e melhorar o atendimento ao público. 

Optámos por realizar a entrevista, pois este método oferece uma riqueza de 

pormenores e facilita a espontaneidade dos intervenientes (Oliveira, 2000), é flexível na sua 

aplicação, é fácil de adaptar e a taxa de resposta tende a ser elevada (Ribeiro, 2008). 

Adicionalmente, o facto de se tratar de apenas seis inquiridos também foi um estímulo para a 

opção pelas entrevistas. Outra razão pela qual se optou por este método foi o facto de 

permitir aceder não só a opiniões, mas também as emoções sobre o trabalho e se estas 

revelam sentimentos como o mal-estar e a insegurança no atendimento ao público.  

Conduzimos uma entrevista semidiretiva (na qual o entrevistador possui um guião com 

as perguntas abertas e a ordem das perguntas não é inicialmente estabelecida, ver Quivy & 

Campenhoudt, 2005), porque interessava que a conversa fluísse e que oferecesse o máximo 

de informação possível.  

O guião da entrevista tinha três versões: a dos colaboradores, a do coordenador e a da 

diretora. O primeiro compunha-se de dezoito questões: dezassete de resposta aberta e uma 

de resposta fechada de tipo bipolar ou dicotómica (sim/não). O segundo, para além das 

perguntas que se incluíram no guião da entrevista aos colaboradores, tinha mais uma 

pergunta, assim ficou com dezanove questões: dezoito de resposta aberta e uma de resposta 

fechada de tipo bipolar ou dicotómica (sim/não). Por último, o guião da entrevista à diretora 

constituía-se de um total de doze questões: onze perguntas abertas e uma questão de 

resposta fechada de tipo bipolar ou dicotómica, com as opções de resposta (sim/não).  

Na preparação da entrevista, estudámos toda a documentação necessária sobre o 

funcionamento do Balcão, tal como a legislação e os regulamentos necessários. 

No que concerne ao local das entrevistas, estas foram realizadas no local de trabalho, de 

maneira a que os entrevistados se sentissem mais descontraídos e que o ritmo da entrevista 

tivesse o ritmo de uma conversação informal. Seguiu-se assim a recomendação de Oliveira 

(2008) que refere que numa pesquisa qualitativa deve haver um contacto direto e 

prolongado do entrevistador com o ambiente natural que está a analisar. 

Muito embora na literatura consultada não façam referência ao pré-teste para a 

entrevista (apenas o há no caso dos questionários), decidimos realizar duas entrevistas-teste 

a colaboradores da CMF, de modo a verificar se haveria alguma dificuldade em entender as 

questões. Não houve alterações aos guiões após o pré-teste: as suposições foram 

confirmadas e também se confirmou a pertinência da criação do guia 

Quanto à nossa postura durante as entrevistas, podemos descrevê-la como a de uma 

ouvinte atenta, com uma posição neutra revelando interesse nas respostas que eram 

transmitidas, motivando os entrevistados ao diálogo e criando um clima de confiança, de 
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modo a deixar os participantes à vontade para falarem livremente e não se sentirem forçados 

a responder, tal como recomendam Boni e Quaresma (2005).  

As entrevistas demoraram em média de 35 a 40 minutos e após cada entrevista foi 

solicitado aos entrevistados uma declaração de consentimento. 

 

5.1.1. Objetivos das entrevistas realizadas no estudo prévio 

Nas Tabelas 3 e 4 apresentamos uma resenha dos objetivos gerais de cada uma das 

entrevistas que serão descritas em maior detalhe posteriormente e registamos os objetivos 

de cada grupo de questões, bem como a explicitação de como essas respostas nos ajudaram 

na aferição da existência do Guia. 

 
 

Tabela 3. Objetivos da entrevista realizada à Diretora do Departamento de Administração e Finanças 
(DDAF) 

 

Grupo Questão Objetivo 

I 1 a 3 Recolher informação e procedimentos sobre os serviços. 

I 4 a 6 Avaliação quantitativa dos colaboradores e identificação da 
estrutura e do funcionamento. 

I 7 a 10 Recolher informação e opinião acerca do Guia. 

II 11 e 12 Recolher informação na avaliação dos Recursos Humanos. 

II 13  Identificar apreciações individuais a nível emocional e funcional. 

II 14  Possibilitar ao entrevistado a oportunidade de oferecer qualquer 
tipo de informação que considere pertinente. 

Grupo I   

Questões 1 a 3 
 

i)Recolher informação sobre os serviços e os seus procedimentos. 
As respostas a estas três questões são fundamentais para 
averiguarmos a hipótese e criação de um Guia. 

Questões 4 a 6 
 

i)Identificar o número de colaboradores colocados no balcão. Este 
dado ajuda-nos a definir o contexto no qual tencionamos 
implementar o Guia. 
ii)Recolher informações sobre a estrutura e o funcionamento dos 
serviços prestados. Esta questão é pertinente para conhecermos o 
contexto no qual tencionamos criar o Guia, bem como apontar 
informações que nos ajudarão a definir os conteúdos do Guia. 

Questões 7 a 10 As respostas a estas três questões são de particular interesse para 
este estudo, pois indicar-nos-ão, com maior precisão, quer a forma, 
quer o conteúdo do Guia. 
i)Recolher informação sobre a pertinência da criação do Guia; 
ii)Recolher informação sobre os conteúdos mais pertinentes do 
Guia; 
iii)Auscultar opinião quanto à adaptação do Guia às novas 
tecnologias. Com esta questão pretendemos saber se estes 
funcionários vão ao encontro da opinião sobre a intranet como o 
meio mais indicado para disponibilizar o Guia. 

Grupo II   

Questões 11 a 14 
 

i)Recolher informação respeitante à relação Guia e recursos 
humanos; 
ii)Recolher informação respeitante à relação Guia e munícipes; 
iii)Identificar apreciações individuais da relação entre o Guia e o 
impacto emocional nos recursos humanos; 
iv)Identificar apreciações individuais da relação entre o Guia e o 
impacto funcional nos serviços; 
v)Recolher informação que o entrevistado considere pertinente.  
Neste grupo procuramos obter informações sobre o Guia, 
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colocando umas questões de resposta fechada de tipo bipolar ou 
dicotómica com respostas possíveis de sim/não, ou seja, 
procuramos saber se com a implementação do Guia os recursos 
humanos se sentiriam mais ou menos stressados, mais ou menos 
motivados, se acreditam que um Guia, como aquele que 
pretendemos criar, traria mudanças positivas na qualidade do 
atendimento. 
vi) Recolher outra informação que o entrevistado considere 
pertinente. Esta última questão deste grupo foi incluída para 
solicitarmos a opinião do entrevistado sobre algum aspeto que não 
nos tenha ocorrido previamente.  

 

O grupo II apresentado é semelhante nas três entrevistas realizadas, contudo nas 

entrevistas aos colaboradores do balcão e ao coordenador do balcão surge com a 

denominação de grupo III, e tem uma numeração diversa porque no início da entrevista não 

se considerou pertinente questionar os dados pessoais da DDAG. Dessa feita, as entrevistas 

ganharam uma sequência diferente na numeração. Por esse motivo, não se repete a 

explicação pormenorizada dos objetivos das questões colocadas neste grupo quando se 

descrevem os objetivos das entrevistas ao coordenador e aos colaboradores. 

 

Tabela 4. Objetivos das entrevistas realizadas ao coordenador e aos colaboradores do Balcão 
 

Grupo Questão Objetivo 

I -------------- Caracterizar demograficamente os colaboradores. 

II 1 a 4 Recolher informação e dificuldades vigentes no Balcão do munícipe. 

II 5 e 5.1 Identificar quantitativamente as necessidades (sendo que a questão 
5.1 é específica para o coordenador). 

II 6 a 9 Averiguar as necessidades e recolher informação quanto à 
“orgânica” estabelecida no balcão. 

II 10 a 13 Recolher informação e opinião acerca do Guia. 

III 14 e 16 Recolher informação na avaliação dos Recursos Humanos. 

III 17 Possibilitar ao entrevistado a oportunidade de oferecer qualquer 
tipo de informação que considere pertinente. 

Grupo I  

Questões 1 a 3 
 

i)Recolher os dados necessários para a identificação dos 
entrevistados. Neste grupo de questões interessa-nos 
particularmente saber há quanto tempo trabalham estes 
funcionários no balcão. Este dado pode ser relevante aquando da 
análise das respostas das entrevistas. 

Grupo II  

Questões 1 a 4: 
As respostas a estas duas 
questões são de particular 
importância para este 
estudo, pois permitem-nos 
aceder aos obstáculos que 
surgem no atendimento quer 
da parte do munícipe, quer 
da parte do colaborador do 
balcão.  

i)  Recolher informação sobre os pedidos prestados neste balcão; 
ii)Identificar as dificuldades com que os munícipes se deparam; 
iii)Identificar as dificuldades sentidas pelos colaboradores. 

Questões 5 e 5.1  
Os valores constantes nestas 
duas questões são 
fundamentais para avaliar 

i)Recolher dados quantitativos sobre as reclamações apresentadas 
pelos munícipes 
ii)Recolher dados quantitativos para aferir a necessidade do Guia. 
Colocámos a questão 5.1 apenas ao coordenador, pois só este 
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em que pontos podemos 
melhorar o serviço do balcão 
e transpor essa informação 
para o Guia; 

funcionário tem acesso a estes dados. 

 

Questões 6 e 7 
 

i)Averiguar as necessidades no que respeita ao horário de 
funcionamento e sua adaptação. As respostas a estas questões têm 
conveniência no que respeita aos recursos humanos, pois 
necessitamos saber se estão satisfeitos com o horário e quão 
motivados estão. 

Questões 8 e 9 i)Recolher informação sobre a burocracia existente no balcão do 
munícipe. A finalidade destas questões é saber se a quantidade de 
documentos solicitada é a certa. 

 

Questões 10 a 13 
As respostas a estas 
questões são de particular 
interesse para este estudo, 
pois indicar-nos-ão dados 
sobre os conteúdos mais 
pertinentes do Guia, e dados 
sobre a recetividade dos 
colaboradores a um Guia 
apresentado num formato 
eletrónico.   

i)Recolher informação no que respeita aos conteúdos do Guia; 
ii)Auscultar opinião quanto à adaptação do Guia às novas 
tecnologias. 

 

Grupo III  

Questões 14 a 17 
 

i)Recolher informação respeitante à relação Guia e recursos 
humanos do balcão; 
ii)Recolher informação no que respeita à relação Guia e munícipes; 
iii)Identificar apreciações individuais dos colaboradores em relação 
ao impacto emocional de um Guia como aquele que pretendemos 
criar; 
iv)Identificar apreciações individuais dos colaboradores em relação 
ao impacto funcional de um Guia como aquele que pretendemos 
criar; 
v) Recolher outra informação que o entrevistado considere 
pertinente. 

 

Após a aplicação das entrevistas, consideradas vitais para se entender a pertinência do 

projeto que se pretendia desenvolver, analisámos o seu conteúdo; um processo que é 

comprovadamente complexo e moroso (Guerra, 2006).  

 

5.1.2. Análise das entrevistas 

As entrevistas foram gravadas e fielmente transcritas (atribuímos-lhes um número de um a 

seis, de forma a manter o anonimato das respostas). Após a transcrição das entrevistas e 

como forma de preparar a análise do conteúdo das entrevistas construímos um codebook, no 

qual reunimos as respostas em função dos temas abordados nas entrevistas, bem como se 

registaram o número de ocorrências (La Pelle, 2004). O codebook é um método para 

simplificar a análise de dados qualitativos e consiste na construção de uma tabela, a partir 

das transcrições, como aquela que a seguir se apresenta (ver Tabela 5).  
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Tabela 5. Transcrição das entrevistas (N=6) 

 
Grupo Questão Excerto das entrevistas com unidades de significado 

II 
 

1 - Na sua opinião, quais são 
os pedidos mais recorrentes 
dos cidadãos? 

Os mais recorrentes são muitos pedidos de informação 
sobre licenciamentos e outros (nova legislação – 
licenciamento zero e novo regime jurídico de acesso e 
exercício de atividades de comércio, serviços e 
restauração- RJACRS). E ainda bastantes pedidos de 
emissão de certidões de toponímia (1) 
Pedidos de informação sobre certidões de alteração de 
morada e outras certidões, junção de elementos a 
Processos ou requerimentos, plantas de localização, saber 
a situação dos processos no computador, etc. (2) 
Licenciamentos (3) 
Informações diversas, desde a situação do seu processo, 
ao tempo que irá demorar a conclusão dos seus 
requerimentos ou processos. (4) 
Fazer pagamentos (5) 
Um pouco de tudo, mas principalmente licenciamentos de 
ocupação de via publica e licenciamentos de obras (6) 

 2 – Perante esses pedidos, 
quais são as dificuldades com 
que, usualmente se depara 
no momento de atender os 
munícipes?  
 

Falta de informação disponível aos colaboradores, no 
sentido de clarificação de legislação e falta de 
uniformização de critérios na aplicação dos regulamentos. 
(1) 
Nenhuma em especial. Todos os atendimentos levam o 
seu tempo, variando segundo o assunto. De qualquer 
forma, é de apreciar quando as pessoas são simpáticas. (2) 
Não encontro dificuldades naqueles que me dizem 
respeito, visto só estar a atender o serviço de Obras. (3) 
Explicar de forma clara o que pretende. (4) 
Não trazem a documentação necessária (5) 
A maior parte das vezes, falta de formação, e mau 
feedback por parte do back office. (6) 

  

Nas tabelas e parágrafos seguintes, apresentamos os resultados da análise das 

entrevistas.  

 

A entrevista à diretora de departamento de administração e finanças (DDAF). 

Da análise da entrevista à DDAF sobressaem as seguintes constatações: (i) o número de 

colaboradores no Balcão não é suficiente; (ii) falta formação na área de atendimento; (iii) 

faltam orientações precisas no que concerne à documentação a exigir ao munícipe, no 

momento da submissão do processo; (iv) na área de atendimento deveria estar sempre um 

técnico para poder responder às dúvidas e questões colocadas. 

Sobre o Guia, refere que é um instrumento de fundamental importância para facilitar a 

comunicação com o munícipe, para melhorar o desempenho dos serviços e aumentar a 

satisfação do munícipe. A DDAF acrescenta ainda que se este instrumento fosse 

disponibilizado na intranet seria de grande utilidade para o colaborador. 

A Tabela 6 apresenta uma súmula da opinião dos restantes colaboradores do Balcão, as 

respostas que convergiram e o número total dessas opiniões. 

 

 

 



A.P. Barão, R. Baleiro e R. Pereira 

[64] 

 

Tabela 6. Síntese de análise das entrevistas 
 

Grupo Cod. Respostas Resposta 
Ocorrência 

N=6 

II 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Existem poucas reclamações 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) O horário a adotar deverá ser o da Loja, com turnos 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Versão online do Guia  6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Sim, usaria o Guia 6 

(1) (3) (4) (5) (6) 
Pensam que a elaboração de um Guia é muito boa e uma 
mais-valia 

5 

(2) (3) (4) (5) (6) O Guia deverá contemplar todas as áreas 5 

(1) (3) (4) (5) (6) 
O Guia deve conter: os documentos que fazem falta, 
valores das taxas a cobrar, os necessários 

5 

(1) (3) (4) (6) Devia existir mais formação,  4 

(1) (4) (5) (6) O horário não é o adequado às necessidades do Balcão 4 

(1) (3) (6) Licenciamentos de obras 3 

(4) (5) (6) 
Assuntos que dizem respeito ao serviço de obras, bem 
como a documentação a apresentar 

3 

(2)  (5) (6) Sentem dificuldade nas respostas técnicas de obras 3 

(1) (5) (6) A documentação a entregar é demasiada 3 

(1) (6) 
Falta de formação e de informação aos colaboradores 
para clarificação 

2 

(1)  (4) E quando implica nova legislação 2 

(1) (5) 
uniformização de critérios de documentos pedidos, 
pedido sempre a mesma documentação pessoal e 
informação fornecida ao colaborador 

2 

(3) (4) A documentação a entregar é a necessária  2 

Grupo 
III 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) O munícipe também beneficiaria com o Guia 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Diminuição stresse 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Aumento da satisfação do funcionário no ambiente 
trabalho 

6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Aumento da qualidade de resposta 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Aumento da Motivação 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Aumento da capacidade de entrega às funções 
desempenhadas 

6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Maior eficácia no atendimento 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Maior qualidade do atendimento 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Uniformização da informação sobre procedimentos e 
documentos 

6 

(1) (3) (4) (5) (6) O Guia contribuirá para o bem-estar do colaborador 5 

(1) (3) (4) (5) (6) Maior rapidez no atendimento 5 
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Da leitura da Tabela 6 concluímos que os colaboradores concordam com a elaboração 

do Guia, pois referem que uma ferramenta deste género iria facilitar o serviço e aumentar a 

celeridade do atendimento ao munícipe.  

Sobre os conteúdos do Guia, os colaboradores mencionam que seria útil incluir 

informação transversal a todos os departamentos da CMF. Já relativamente à plataforma de 

acesso ao Guia, todos concordam que esse instrumento deveria ser colocado online, na 

Intranet, pois desse modo certamente o utilizariam. Os colaboradores mencionaram ainda 

que sentem falta de ações de formação e que o horário do Balcão da CMF deveria ser o 

mesmo que o da LC. Sobre este último aspeto, compreendemos a afirmação, uma vez que o 

Balcão funciona no horário da CMF (ou seja, de segunda a sexta-feira das 09.00 às 17.00h) 

enquanto, a LC tem um horário mais alargado (i.e. de segunda a sexta-feira das 8.30 às 19.00h 

e aos sábados das 9.00 às 13.00h).  

Caso o Balcão venha a ter o horário mais alargado, isto é o da LC, será possível aos 

colaboradores trabalharem por turnos, contribuindo assim para a criação de uma maior 

harmonia entre a vida profissional e a familiar, pois tal como referem Van Horn, Taris, 

Schaufeli e Scheurs (2004) a qualidade e o número de horas dedicadas ao trabalho são um 

ponto crucial para a construção e para o desenvolvimento do bem-estar pessoal e da 

felicidade.  

Seguidamente, apresentamos a Tabela 7 na qual se reune a informação retirada da 

questão n.º 13 da entrevista à DDAF e da questão n.º 16 da entrevista do coordenador e dos 

colaboradores, ou seja, as questões sobre o impacto emocional e funcional de um Guia como 

o que se propõe neste estudo. Assim, podemos ver que à questão “Pensa que a utilização 

deste guia teria um impacto emocional?”, a totalidade dos entrevistados (sete) respondeu 

que (i) diminuiria o stresse; (ii) aumentaria a satisfação dos colaboradores; (iii) aumentaria a 

sua motivação e (iv) tranquilizaria o colaborador no que respeita à segurança das 

informações prestada no atendimento. 

 

Tabela 7. Impacto emocional da criação do Guia 
 

O impacto emocional e funcional de um Guia Sim Não 

Tranquilidade no atendimento porque se sente mais seguro 
da informação prestada   

7  

Diminuição do stresse 7  

Aumento da satisfação do funcionário no ambiente trabalho 7  

Aumento da qualidade de resposta 7  

Aumento da Motivação 7  

Maior eficácia no atendimento 7  

Maior qualidade do atendimento 7  

Uniformização da informação sobre procedimentos e 
documentos 

7  

Maior rapidez no atendimento  6 1 

Aumento da capacidade de entrega às funções 
desempenhadas (aumento do Engagement) 

6 1 

 

Quanto à questão “Pensa que a utilização deste guia teria um impacto funcional?” a 

maioria das respostas (ver Tabela 7) apontam que a utilização do Guia traria (i) maior eficácia 

no atendimento, (ii) maior qualidade no atendimento e (iii) maior uniformização da 

informação sobre procedimento e documentos. 
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6. Guia de apoio ao colaborador para o atendimento  

Terminado o processo de análise das entrevistas, ficámos seguras de que seria pertinente 

criar o Guia.  

Posto isto, o objetivo é a criação e produção de um Guia de Apoio ao Colaborador para o 

Atendimento que se revele um instrumento administrativo útil e fundamental (e de fácil 

consulta) no apoio aos funcionários e que contribua, significativamente, para (i) permitir um 

acesso rápido aos documentos; (ii) satisfazer eficazmente o pedido do munícipe; (iii) 

contribuir para diminuir o tempo de espera do munícipe; (iv) contribuir para aumentar a 

qualidade (rapidez e eficácia) do atendimento no balcão; (v) contribuir para aumentar o grau 

de bem-estar, satisfação e motivação dos colaboradores do Balcão da CMF-LC. 

 

6.1. A construção do Guia 

Para a construção do Guia, iniciámos por analisar outros exemplos de guias que servem 

propósitos semelhantes ao nosso. Num segundo momento, fizemos um levantamento das 

áreas de atuação da CMF sobre as quais o Balcão presta informações. Num terceiro 

momento, reunimos a legislação, os formulários e toda a informação possível junto dos 

diretores e colaboradores de cada departamento ou unidade, referentes a cada uma dessas 

áreas de atuação. Após estas fases, extraímos, de toda a panóplia de informação reunida, os 

dados mais pertinentes, para responder às seguintes questões:  

 

(i)   Quem pode requerer? 

(ii)  O que precisa para requerer? 

(iii) Qual a taxa a pagar?  

(iv) Quais os prazos?  

 

Seguidamente, compilámos todos os formulários, anexos e informações que foram 

colocados em pastas virtuais separadas por departamentos, por unidades e posteriormente 

por assuntos. A cada um desses documentos atribuímos um nome e número correspondente 

ao capítulo e à página do Guia.  

Depois destes procedimentos e com o intuito de colocar o Guia na intranet da CMF, 

questionámos o Departamento de Informática sobre a melhor maneira de o fazer. Depois de 

auscultadas essas opiniões, e de estruturar o trabalho, houve autorização para aceder ao 

domínio em causa e de tornar o Guia visível e disponível a todos os colaboradores. Contudo, e 

tal como foi referido anteriormente o Guia estará também disponível em suporte papel. 

 

7. Considerações finais 

O estudo prévio, com uma amostra de sete indivíduos entrevistados nos seus locais de 

trabalho, confirmou a pertinência da criação do Guia de apoio ao colaborador para o 

atendimento ao Munícipe, como uma peça de suma importância e fundamental para o Balcão 

da CMF-LC. Para além disso, a análise das entrevistas permitiu identificar as principais 

dificuldades sentidas pelos colaboradores. Da análise realizada, ressaltou ainda a falta de 

colaboradores no Balcão, a falta de formação e de informação na área de atendimento, de 

modo a facilitar a comunicação com os munícipes. Acreditamos que com este Guia se 

contribuirá para minimizar estes aspetos negativos e aumentar a eficácia e eficiência deste 
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serviço camarário e, em consequência, tal como referido na introdução, aumentar a 

motivação, satisfação, bem-estar e produtividade dos colaboradores, o que por sua vez se vai 

refletir numa melhoria do serviço público. Considerando a ampla dimensão da Administração 

Pública a criação de instrumentos de apoio administrativo como o Guia concorre sem dúvida 

para defender as carências dos colaboradores, para desenvolver uma imagem positiva da 

organização face ao público interno e ainda para melhorar o processo de comunicação. No 

entanto é de salientar que esta ferramenta nunca estará finalizada, principalmente porque a 

legislação é dinâmica. Nesse sentido, o documento deve ser alvo de avaliação após a sua 

implementação (estimando-se nomeadamente a utilidade esperada e o cumprimento das 

expetativas). Em caso de desvio, ações corretivas deverão ser propostas e os conteúdos 

deverão ser atualizados. 
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Resumo 

O objetivo fundamental deste estudo é definir o marco teórico da relação entre empowerment e 
orientação empreendedora, com vista a propor um modelo conceptual de investigação que possa 
vir a ser aplicado aos estabelecimentos hoteleiros da Região do Norte de Portugal. Para tal, 
utilizamos dados bibliográficos tendentes à delimitação teórica dos construtos estudados e a 
respetiva relação entre ambos. Espera-se que o presente estudo permita consolidar o empowerment 
como fator explicativo da orientação empreendedora, atendendo particularmente à realidade 
portuguesa.  

 
Palavras-chave: empowerment; orientação empreendedora; setor hoteleiro; Norte de Portugal.  

 

Abstract  
 

The main purpose of this study is to develop a theoretical framework for the relationship between 
empowerment and entrepreneurial orientation, in order to propose a conceptual model that can be 
applied to the hospitality sector in the Northern Region of Portugal. To this end, we used 
bibliographical sources for the theoretical presentation of the two concepts and to explore their 
relationship. It is hoped that this study contributes to the consolidation of empowerment as an 
explanatory variable of entrepreneurial orientation, particularly in the Portuguese context.  

 
Keywords: empowerment; entrepreneurial orientation; hospitality industry; Northern Portugal.  

 

 

1. Introdução  

As empresas inserem-se num ambiente em constante evolução onde o contexto de trabalho 

está exposto a intensas transformações oriundas das exigências do ambiente externo. A 

competitividade, produtividade e sustentabilidade surgem como principais desafios 

organizacionais, nos quais é necessário responder rápida e eficazmente, recorrendo a novos 

métodos de gestão sustentados em líderes ativos que operem mudanças profundas, 

estruturais e contínuas. É a partir desta premissa que o estudo do empowerment e da 

orientação empreendedora apresenta como denominador comum o capital humano. De 

acordo com Cardon e Stevens (2004), são os recursos humanos que ditam o sucesso ou 

fracasso de todas as organizações, por sua vez, Baron e Hannan (2002), afirmam que o 

conhecimento dos colaboradores representa uma mais-valia para a empresa na medida em 
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que cada um deles possui uma experiência própria e um saber empírico que resulta num 

melhor desempenho organizacional. Assim, os colaboradores deixam de ser encarados como 

um mero recurso produtivo e passam a assumir um papel fundamental no sucesso 

organizacional, sendo esse papel realçado no caso das organizações cuja atividade principal se 

prende com as prestações de serviços.   

Samuel (2014) sustenta os benefícios económicos e sociais advindos da forte ligação do 

empowerment ao empreendedorismo, designadamente por via da criação e desenvolvimento 

de atividades geradoras de rendimento e emprego sustentável. Daqui deriva o desafio de 

qualificar indivíduos com orientação empreendedora, alinhados com uma filosofia de gestão e 

uma prática de tomada de decisão caraterizada pela inovação, proatividade e uma vontade de 

assumir riscos (Miller, 1983; Covin & Slevin, 1989, 1991). O foco não é sobre o indivíduo, mas no 

processo de empreender (Wiklund, 1999). Porquanto, o empowerment é determinante para o 

processo empreendedor e para a formação de capital humano e não apenas na aquisição de 

ativos com o propósito de empreender (Karaan, 2006).  

Neste contexto é incontornável capacitar os empreendedores para a inovação e 

criatividade, para começar algo sem que tenham um exemplo ou diretrizes políticas prévios, 

para a proatividade com vista à identificação de iniciativas que conduzem à ação sem que 

sejam obrigados a seguir determinada direção, para a assunção de riscos, vendo o indivíduo 

como parceiro com responsabilidades na tomada de decisão em novos projetos, potenciando 

assim o seu grau de controlo e inovação, tal significa uma mudança do paradigma (Ras & 

Vermeulen, 2012).  

Nas últimas décadas, o setor do turismo tem apresentado um crescimento contínuo; o seu 

o volume de negócios iguala o volume de exportações de petróleo, produtos alimentares ou 

até mesmo de automóveis. Este crescimento exponencial faz com que este setor se torne, 

cada vez mais, um fator-chave no desenvolvimento socioeconómico de cada país (WTO, 2015). 

Desta forma, pensamos ser relevante estudar o setor do turismo e especificamente a atividade 

económica da hotelaria, na qual a interação entre empresa-cliente é essencial para o sucesso 

empresarial, desempenhando os recursos humanos um papel crucial. De acordo com Arnett, 

Lavarie e McLane (2002), a forma como os colaboradores se sentem face ao seu trabalho pode 

fazer a diferença entre fazerem simplesmente o seu trabalho ou oferecerem um serviço 

excecional aos hóspedes, pois nesta indústria a satisfação do cliente encoraja a repetição e 

potencia a publicidade boca-aboca (Spinelli & Canavos, 2000).  

Apesar do setor dos serviços trazer vantagens no que diz respeito à empregabilidade, a 

rotatividade do pessoal, a sazonalidade, os salários baixos e contratação de pessoas com 

baixos níveis de qualificação continuam a ser alguns dos problemas que afetam a indústria 

hoteleira. Para contornar alguns destes problemas, Lashley e Lee-Ross (2003) afirmam que é 

necessário um entendimento claro das atitudes e comportamentos dos empregados de modo 

a que sejam implementadas estratégias que aumentem o bem-estar dos empregados, a 

produtividade, o comprometimento e o sucesso organizacional.  

O empowerment não resolve todos os problemas organizacionais. Wilkinson (1998) 

sugere que é necessário um suporte organizacional sustentável para que a sua implementação 

seja benéfica quer para a organização, quer para os colaboradores. Yukl e Becker (2006) 

acrescentam que a aplicação do empowerment torna-se limitada quando a organização 

trabalha com operações rotineiras e serviços repetitivos. Robbins, Crino e Frendendall (2002) 

afirmam que o passo mais crítico no processo de empowerment é a criação de um ambiente 
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de trabalho que promova a oportunidade de exercer uma gama completa de autoridade e 

poder, bem como a motivação dos colaboradores para adotar esse tipo de comportamentos.  

A delegação de poderes está em voga no mercado de trabalho atual, pelo que o 

fornecimento de uma resposta rápida às alterações do mercado ditará o sucesso da 

organização, para tal é necessário o empowerment dos colaboradores e não a sua 

dependência. Cada organização é única e diferenciada de todas as demais, desta forma a 

implementação do empowerment terá de ajustar-se consoante as necessidades, contexto e 

cultura organizacionais de cada uma delas, correspondendo assim o empowerment a um 

construto multidimensional no qual são consideradas as atitudes dos líderes, as reações dos 

liderados e a forma como os trabalhos são estruturados (Honold, 1997).  

O empreendedorismo é definido por Hisrich e Peters (1992) como o processo de criação 

de algo diferente, de valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos 

financeiros, psicológicos e sociais, e recebendo as recompensas resultantes de satisfação 

monetária e pessoal. Os empreendedores são vistos por Schumpeter como indivíduos 

inovadores, capazes de introduzir novos produtos ou serviços, criar novos métodos de 

produção, encontrar novas fontes de matéria-prima e operar dentro de novos mercados 

(Robinson, Stimpson, Huefner, & Hunt, 1991). Desde então, o empreendedorismo passou a 

estar relacionado com novos negócios, nos quais se insere a figura do empreendedor. Por 

outro lado, a orientação empreendedora associou-se ao processo de empreender, ou seja, aos 

métodos, práticas e estilos de tomada de decisão utilizados para agir de forma empreendedora 

(Lumpkin & Dess, 1996). O fenómeno da orientação empreendedora como força motriz dos 

processos estratégicos das atividades empresariais tem merecido especial atenção na 

literatura sobre o empreendedorismo, sendo objeto de estudo de diversas pesquisas (Covin & 

Walles, 2012).  

Apesar da existência de estudos que relacionam estas variáveis e nos quais onde o foco 

principal são os recursos humanos (e.g. Brockbank, 1999; Hayton, 2003), a sua aplicação à 

indústria hoteleira do Norte de Portugal parece ser pioneira. 

 

2. Revisão de literatura 

2.1. Empowerment  

Diversas organizações têm demonstrado especial interesse em abandonar as práticas de 

gestão conservadoras nas quais a centralização do poder e a falta de autonomia dos 

colaboradores impede o desenvolvimento e a valorização das organizações. Nesse sentido, 

começam a acreditar que a adoção de métodos que integrem a participação dos colaboradores 

com ideias e sugestões pode ser o caminho para o sucesso organizacional. Para tal é necessário 

um aumento da autonomia dos colaboradores no desempenho das suas funções, bem como 

um maior envolvimento na tomada de decisões na organização. O empowerment surge-nos 

assim como a ferramenta de gestão indicada para desenvolver este processo (Wall, Wood, & 

Leach, 2004).  

Começou então a emergir um elevado interesse na participação dos colaboradores nas 

tomadas de decisão das organizações e, na década de 80, já o envolvimento dos trabalhadores 

nas organizações em que estavam inseridos era notório, tendo surgido uma nova ferramenta 

de gestão intitulada de empowerment (Huq, 2010). Pfeiffer e Dunlop (1990) afirmam que esta 

ferramenta consiste na capacitação e na valorização do funcionário para que este contribua 

para a inovação e resolução de problemas no local de trabalho. O empowerment diz assim 

respeito à liberdade de escolha e ao poder dado aos funcionários pelos gestores de topo, de 
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modo a promover a autonomia e responsabilidade no local de trabalho (Brymer, 1991). 

Cunningham e Hyman (1999) acrescentam que este é o caminho para conseguir o 

comprometimento dos colaboradores de modo a que contribuam para as decisões 

estratégicas com o objetivo de melhorar o desempenho da organização. Empowerment 

consiste assim no processo de dar aos colaboradores poder, liberdade e informação para que 

possam ajudar na tomada de decisões e participar ativamente na organização.  

A abordagem de empowerment até aqui exposta surge associada a várias práticas de 

gestão que assentam na partilha do poder e na delegação de responsabilidades. No entanto, a 

sua conceptualização apresenta outra corrente de pesquisa assente numa vertente psicológica 

(Zhang & Bartol, 2010). Conger e Kanugo (1988) sustentam que as práticas de gestão que 

apelem ao empowerment, per si, não são suficientes para influenciar o comportamento dos 

indivíduos, é também necessário que estes se sintam capacitados. Nessa linha de investigação, 

o empowerment é entendido como um estado psicológico motivacional proveniente de uma 

necessidade intrínseca de autodeterminação e de uma crença na autoeficácia pessoal.  

Thomas e Velthouse (1990) alargaram a definição inicial de Conger e Kanugo (1988), 

associando-lhe quatro dimensões cognitivas: significado, competência, autodeterminação e 

impacto que, quando relacionadas entre si, reforçam mutuamente a conceção de 

empowerment (Ro & Chen, 2011). A avaliação positiva ou negativa destas quatro dimensões 

ditará o nível de motivação intrínseca, positivismo e autoconfiança com que o subordinado 

realizará a sua tarefa (Fernandez & Moldogaziev, 2013).  

Pelo exposto verificamos que o empowerment pode ser usado para descrever tanto um 

aspeto individual das pessoas como um aspeto organizacional das empresas. Por um lado, o 

empowerment psicológico traduz-se na reação dos colaboradores face às práticas de trabalho, 

por outro, o empowerment organizacional representa essas mesmas práticas de trabalho 

(Wilkinson, 1998). Torna-se, portanto, inevitável a abordagem das duas correntes de pesquisa 

como um só constructo, uma vez que o empowerment organizacional é consequência do 

empowerment psicológico.  

Do ponto de vista organizacional, o empowerment assenta na partilha do poder, 

informações, recursos e recompensas por todos os níveis hierárquicos (Fernandez & 

Moldogaziev, 2013), parecendo esta descentralização estar intimamente relacionada com a 

liderança visto que é nos líderes e gestores de topo que se inicia este processo.  

No fundo, o conceito de empowerment tem subjacente a máxima de que os colaboradores 

são um recurso com conhecimento e experiência, capazes de diagnosticar, analisar e propor 

soluções para os problemas quotidianos (Wilkinson, 1998). Ainda segundo este autor, este 

envolvimento proporciona ganhos quer para as organizações, através do aumento do seu 

desempenho, quer para os colaboradores, potenciando a sua satisfação com o trabalho. Estes 

efeitos são evidenciados num conjunto crescente de pesquisas (Fernandez & Moldogaziev, 

2013).  

Apesar da abundante investigação em torno da conceptualização de empowerment, não 

vislumbrámos nenhum suporte que identificasse com clareza e precisão os seus construtos 

(Yukl & Becker, 2006). Enquanto vertente psicológica, o empowerment é tipicamente 

associado a uma compilação de fatores desenvolvidos por Thomas e Velthouse (1990), a saber:  

 

1. O significado refere-se à concretização de um objetivo segundo uma avaliação 

intrínseca feita pelo indivíduo. Esta dimensão é descrita como o motor do empowerment 



O.L. Rua e S. Rodrigues 

[74] 

 

no sentido de dar energia ao capital humano de uma organização para trabalhar com 

objetivos comuns (Spreitzer, Kizilos, & Nason, 1997);  

2.  A competência diz respeito à crença que o indivíduo tem em relação à sua 

capacidade para realizar as suas tarefas com habilidade e sucesso;  

3. A autodeterminação refere-se à autonomia que um indivíduo tem para decidir a 

forma como vai realizar as suas tarefas (Zhang & Bartol, 2010). É uma característica de 

pessoas determinadas, capazes de grandes feitos de mudança. Para alguns autores a 

autodeterminação é um ponto crucial do empowerment (Yukl & Becker, 2006);  

4. Por fim, o impacto expõe a intensidade com que um indivíduo pode influenciar os 

resultados estratégicos, administrativos ou operacionais no seu trabalho (Ro & Chen, 

2011).  

Não está claro se as dimensões supra referenciadas são as mesmas para o empowerment 

organizacional, pelo que é necessário uma maior precisão na sua definição e medição (Yukl & 

Becker, 2006). No entanto, sendo o empowerment organizacional uma consequência do 

psicológico, torna-se lógico recorrer a estas dimensões para a sua medição (Wilkinson, 1998).  

 

2.2. Orientação empreendedora  

As empresas estão inseridas num ambiente empresarial altamente competitivo e dinâmico no 

qual é imperativo adotar estratégias empreendedoras capazes de levar as organizações a bom 

porto (Davis, Bell, Payne, & Kreiser, 2010). Neste seguimento, a orientação empreendedora 

emerge como um conceito merecedor de especial atenção, capaz de investigar o espírito 

empreendedor das organizações, bem como a sua influência sobre decisões estratégicas e 

desempenho organizacional (Rauch, Wiklund, Lumpkin, & Frese, 2009).  

Inicialmente, o conceito de orientação empreendedora surgia associado a uma qualidade 

atribuída ao gerente ou proprietário, quando este era capaz de desafiar a incerteza do 

ambiente através da implementação de ações corporativas. Miller (1983) desenvolveu a 

interpretação deste conceito, tornando-o mais completo, sugerindo que este fosse 

interpretado como uma caraterística das empresas, para além do desempenho de um único 

indivíduo, principalmente tratando-se de uma grande empresa com processos complexos. De 

acordo com este autor, uma empresa desenvolve orientação empreendedora quando 

apresenta constantemente inovações de produtos e de mercados, assume riscos e se 

comporta de forma proativa (Davis et al., 2010). Esta definição surgiu a partir da definição de 

empreendedorismo, que desde a década de 90 começou a ser tratada como uma área de 

pesquisa distinta do empreendedorismo.  

Naturalmente, a orientação empreendedora nas organizações exige mais do que a 

simples prevalência de valores empreendedores, oriundos da tendência individual dos 

gestores de topo de uma empresa (Kreiser, Marino, & Weaver, 2002). É necessário que os 

comportamentos empreendedores sejam transmitidos a todos os níveis da organização, 

desde a gestão de topo até à gestão operacional (Covin & Slevin, 1998). Assim, o 

comportamento empreendedor a nível individual pode afetar toda a ação organizacional e, em 

muitos casos, os comportamentos empreendedores, individual e organizacional, podem ser 

muito semelhantes (Wiklund, 1999).  

A orientação empreendedora emerge assim como uma perspetiva de escolha estratégica, 

na qual as oportunidades de negócio podem ser empreendidas com sucesso de forma 

intencional. Este caráter comportamental faz com que a intensidade da orientação 

empreendedora varie de organização para organização (Lumpkin & Dess, 1996).  
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Embora tenha havido diferentes propostas para reconhecer as dimensões inerentes à 

orientação empreendedora, o trabalho de Miller (1983) é um dos primeiros a tratar esta 

temática, tendo identificado três dimensões que permitem caraterizar e verificar a presença 

da orientação empreendedora nas organizações, sendo elas: a proatividade, a inovação e a 

assunção de riscos.  

Apesar de na literatura serem consideradas mais dimensões, nomeadamente a 

agressividade e a autonomia, grande parte dos autores tem adotado a abordagem proposta 

por Miller nos seus trabalhos (Lumpkin & Dess, 1996). Esta abordagem trata a orientação 

empreendedora como um construto unidimensional, no qual as três dimensões (proatividade, 

inovação e assunção de riscos) devem estar presentes em certo grau numa organização para 

que esta seja considerada empreendedora, por outro lado, uma organização não 

empreendedora é aquela que inova pouco, é avessa ao risco e mantém uma atitude passiva 

perante os seus concorrentes (Miller, 1983).  

A dimensão da inovação reflete a tendência de uma organização para participar e apoiar 

novas ideias, novidades, processos experimentais e criativos que possam resultar em novos 

produtos, serviços ou processos (Lumpkin & Dess, 1996). Os recursos financeiros investidos na 

inovação e o nível de comprometimento dos recursos humanos com as atividades inovadoras 

ditará o grau de inovação de uma organização (Covin & Slevin, 1989). Sendo certo que todos 

os tipos de inovações envolvem uma série de esforços, sejam eles tecnológicos, 

administrativos, de produtos ou mercados, independentemente do tipo de inovação adotado, 

são as empresas mais inovadores que tendem a superar situações mais instáveis. Desta forma, 

existe o consenso de que esta dimensão é a mais importante no âmbito da orientação 

empreendedora, uma vez que determina um meio pelo qual as organizações podem alcançar 

vantagem competitiva e promover o crescimento da organização (Dess & Lumpkin, 2005).  

A proatividade inclui a busca ativa de novas oportunidades de negócio e a antecipação de 

mercados emergentes (Lumpkin & Dess, 1996). Miller (1983) e Covin e Slevin (1989) referem 

que a proatividade pode ser avaliada por meio da tendência que a organização tem para estar 

à frente no desenvolvimento de novos produtos e tecnologias e na introdução de novos 

produtos ou serviços, ao contrário de simplesmente acompanhar a evolução do mercado. A 

proatividade é considerada mais importante para as empresas em estágios iniciais de 

desenvolvimento do que nas indústrias mais maduras, desta forma, esta dimensão pode ser 

vista como um contínuo (Lumpkin & Dess, 1996), capaz de moldar o ambiente empresarial no 

sentido de alcançar vantagem competitiva (Miller, 1983).  

A assunção de riscos refere-se à disposição dos gestores para comprometer recursos 

significativos com oportunidades incertas (Miller, 1983). Na literatura menos recente, a 

assunção de riscos era apresentada como uma caraterística individual do empreendedor, que, 

quando aplicada à organização, reflete o comportamento de assumir riscos, tais como o de 

assumir grandes compromissos financeiros visando obter altos retornos (Lumpkin & Dess, 

1996). A assunção de riscos centra-se na tendência da organização para se comprometer-se 

com projetos de risco e na preferência dos empreendedores para atuar de forma ousada ao 

mesmo tempo que cautelosa para alcançar os objetivos organizacionais (Miller, 1983).  

 

2.3. Modelo e hipóteses de investigação  
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A orientação empreendedora é uma estratégia que requer um grande investimento por parte 

das empresas. É necessário construir, incutir, promover e manter os comportamentos 

empreendedores para alcançar o sucesso empresarial (Arham & Muenjohn, 2012).  

O empowerment é considerado o motor de uma cultura de inovação, de criatividade e 

iniciativa (Brockbank, 1999), potenciador de um espírito empreendedor na organização. Num 

estudo realizado a 99 PME americanas com a finalidade de verificar de que forma uma 

organização poderia promover o desempenho empreendedor, Hayton (2003), concluiu que o 

empowerment é uma das ferramentas de gestão que pode ser utilizada na melhoria da 

orientação empreendedora. Segundo este autor, a descentralização do poder estimula o 

compromisso do trabalhador, a cooperação, a partilha de conhecimento e as atividades 

voluntárias, sustentando que a melhoria do espírito empreendedor de uma organização passa 

pela descentralização do poder para que todos os colaboradores se envolvam 

entusiasticamente nos desafios do seu trabalho.  

As questões utilizadas para avaliação do empowerment foram extraídas do estudo de 

Spreitzer (1995), que têm por base as dimensões propostas por Thomas e Velthouse (1990). 

Apesar desta pertinência, ainda não existe nenhuma adaptação do instrumento para 

português, pelo que tentamos assegurar a equivalência conceptual dos itens recorrendo a uma 

tradução direta dos itens originais, por conseguinte, o instrumento final é constituído por doze 

itens, que medem as quatro dimensões propostas:  

 
1. Significado: (SIG1) O trabalho que eu faço é muito importante para mim; (SIG2) As 

minhas tarefas têm um significado pessoal para mim; (SIG3) O trabalho que eu faço tem 

significado para mim;  

2.  Competência: (COMP1) Tenho confiança nas minhas competências para executar o meu 

trabalho; (COMP2) Tenho confiança nas minhas competências para realizar as minhas 

atividades; (COMP3) Domino as competências necessárias para executar o meu trabalho;  

3. Autodeterminação: (ADET1) Tenho autonomia significativa para determinar como fazer 

o meu trabalho; (ADET2) Posso decidir por mim como proceder para fazer o meu trabalho; 

(ADET3) Tenho oportunidade de realizar o meu trabalho de forma livre e independente;  

4. Impacto: (IMP1) Aquilo que eu faço tem um grande impacto no meu departamento; 

(IMP2) Tenho um grande controlo sobre o que acontece no meu departamento; (IMP3) Tenho 

influência significativa sobre o que acontece no meu departamento.  

 

Por fim, com o intuito de avaliar a orientação empreendedora recorreu-se à adaptação do 

estudo de Rodrigues (2004) baseado originalmente na escala proposta por Covin e Slevin 

(1989) constituída por nove itens: três para a inovação, três para proatividade e três para a 

assunção do risco. Esta divisão vai ao encontro das dimensões da orientação empreendedora 

propostas por Miller (1983), anteriormente referidas:  

 

a) Inovação: (INOV1) Em que medida, nos últimos cinco anos, a empresa tem valorizado a 

inovação, investigação e desenvolvimento (I&D) e a liderança tecnológica em detrimento da 

comercialização de produtos ou serviços já existentes na empresa, cujo valor é conhecido; 

(INOV2) Em que medida, nos últimos cinco anos, a empresa lançou novas linhas de produtos; 

e (INOV3) Em que medida, nos últimos cinco anos, a empresa efetuou mudanças significativas 

nas linhas de produtos;  
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b) Proatividade: (PROAT1) Relativamente à concorrência, em que medida a empresa inicia 

ações a que os concorrentes respondem em vez de responder às ações iniciadas por eles; 

(PROAT2) Relativamente à concorrência, em que medida a empresa é a primeira a introduzir 

novos produtos, serviços, técnicas de gestão, tecnologias operativas, etc.; e (PROAT3) 

Relativamente à concorrência, em que medida a empresa procura ativamente que os seus 

concorrentes saiam do mercado;  

c) Assunção de risco: (ASRIS1) Em que medida na empresa os gestores do topo preferem 

projetos de alto risco (com elevado grau de incerteza da rentabilidade); (ASRIS2) Em que 

medida na empresa se acredita que, dada a natureza do mercado, são necessárias ações 

arrojadas e de grande impacto para alcançar os objetivos da empresa; e (ASRIS3) Em que 

medida na empresa se adota uma postura arrojada e agressiva, no sentido de explorar ao 

máximo a probabilidade de fortes oportunidades.  

 
A totalidade dos itens apresentados foi avaliada tendo por base uma escala de Likert de 

sete pontos, onde o um significa “discordo totalmente” e o sete “concordo totalmente”.  

Do referido deriva a formulação da seguinte hipótese de investigação:  

 

H1: O empowerment tem um efeito positivo e significativo na orientação empreendedora.  

 

Na Figura 1 apresenta-se o modelo teórico de investigação, do qual constam as dimensões 

do empowerment como variáveis latentes da orientação empreendedora.  

      

Figura 1. Modelo teórico de investigação 

 

Legenda: EMP – Empowerment (SIG – Significado; COMP – Competência; ADET – 

Autodeterminação; IMP – Impacto); OE – Orientação empreendedora (INOV – Inovação; 

PROAT – Proatividade; ARISC – Assunção de riscos).  

 

3. Considerações finais  

Neste estudo pretende-se desenvolver um marco teórico que explique a relação entre 

empowerment e orientação empreendedora.  

Tendo por base uma pesquisa bibliográfica, verificou-se a existência de uma lacuna no 

estudo do conceito de empowerment enquanto fator explicativo da orientação 
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empreendedora. Desde modo, esta investigação visou, por um lado, a delimitação teórica dos 

construtos e, por outro, propor um modelo concetual de investigação, com vista à sua 

aplicação aos estabelecimentos hoteleiros da Região do Norte de Portugal.  

Ainda que este setor apresente crescimentos notórios quer do ponto de vista da 

empregabilidade quer do ponto de vista económico, os gestores ainda têm um longo caminho 

a percorrer para fomentar o espírito empreendedor e o empowerment dos seus seguidores. É 

necessário apostar na capacitação dos funcionários e em estruturas hierárquicas capazes de 

responder eficazmente às necessidades pessoais e organizacionais, de acordo com Agência 

Lusa (2015), só assim haverá qualidade no serviço prestado e na capacidade de resposta ao 

aumento de turistas, que se perspetiva nos próximos anos.   

O estudo empírico a realizar compreenderá o recurso a técnicas estatísticas com vista a 

realizar as respetivas análises descritiva e inferencial. Destacamos a aplicação do modelo de 

equações estruturais, que consiste numa regressão múltipla com indicadores refletivos que se 

apresentam como um reflexo do constructo teórico não observado, dando lugar às variáveis 

observadas ou medidas, cujo objetivo é reforçar a relação de influência entre os construtos 

(Marôco, 2010).  

O Partial Least Squares (PLS) é a técnica que melhor se adapta a aplicações preditivas 

(análise exploratória) e desenvolvimento da teoria quando esta não está solidamente 

desenvolvida (Cepeda & Roldán, 2004), bem como maximiza a variância explicada das variáveis 

dependentes (latentes ou observadas, ou ambas) e estima modelos estruturais com amostras 

pequenas (Chin & Newsted, 1999; Reinartz, Haenlein & Henseler, 2009). Por outro lado, estima 

modelos com medidas refletivas e formativas sem problema de identificação (Chin, 2010).  

Porquanto, espera-se com esta pesquisa contribuir para o desenvolvimento da literatura 

nas áreas do empowerment e da orientação empreendedora. Em Portugal não foram 

identificados trabalhos que interliguem estas duas áreas de estudo, pelo que esta pesquisa 

permitirá observar a realidade portuguesa neste âmbito.  
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Resumo 

Considerando a escassa investigação em que o objeto de análise são os futuros decisores 
(estudantes), avalia-se em que medida a intensidade moral, e as suas dimensões, está associada à 
tomada de decisão ética. Foram igualmente consideradas as variáveis ideologia ética, religiosidade 
e sociodemográficas (idade e género), como fatores potencialmente associados. Desenvolveu-se 
um estudo quantitativo, com recurso a questionário. Os resultados confirmam parcialmente as 
expetativas dos autores e do quadro teórico subjacente, dado que identificam algumas associações 
entre a intensidade moral, a religiosidade e os atributos sociodemográficos e a tomada de decisão 
ética. São apresentadas reflexões sobre as implicações na estrutura curricular dos cursos de gestão 
e recomendam-se estudos adicionais, para melhor compreender os fatores subjacentes à tomada de 
decisão ética. 

 
Palavras-chave: tomada de decisão ética; ideologia ética; intensidade moral; religiosidade. 

 

Abstract  

Considering the scarcity of research about students as future decision-makers, this study aims to 
assess to what extent moral intensity, and its dimensions, is associated with ethical decision-making. 
The variables ethical ideology, religiosity and sociodemographic variables (age and gender) were 
also considered as potentially associated factors. A quantitative research method was used and data 
was collected using a questionnaire applied to 87 management students. The findings partially 
confirm the authors' expectations and the underlying theoretical framework, suggesting some 
associations between moral intensity, religiosity and sociodemographic attributes, and ethical 
decision-making. Reflections on the implications of the curricular structure of management courses 
are presented and additional studies are recommended to better understand the factors underlying 
ethical decision-making. 

 

Keywords: ethical decision-making; ethical ideology; moral intensity; religiosity. 
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1. Introdução 

As mudanças na economia mundial, associadas nomeadamente à inovação tecnológica e 

globalização, criam enorme pressão nos gestores no sentido de equilibrar os ganhos dos 

acionistas com a responsabilidade social corporativa. Neste contexto, os dilemas éticos com 

os quais os decisores têm de lidar têm vindo a aumentar (Chan, Othman & Joned, 2011). Por 

exemplo, informação não verdadeira e enganosa pode prejudicar os clientes, empregados, 

acionistas, bem como todos os que direta ou indiretamente se relacionam com as empresas, 

interferir no seu valor e prejudicar a sua imagem (Lashley, 2016).   

Diversos estudos (vide Musbah, Cowton & Tyfa, 2016; Silva, 2015) centram-se na análise 

dos fatores subjacentes à tomada de decisão, em particular em situações qualificáveis como 

dilema ético, por exemplo fatores ambientais, culturais, família, religião, hábitos e costumes, 

valores e estrutura socioeconómica (Nergiz, Kozak & Balta, 2011). As decisões empresariais são 

inevitavelmente afetadas por fatores de natureza humana já que as organizações são 

constituídas por pessoas. A este propósito, Forsyth (1980; 1992) refere que a avaliação que um 

indivíduo faz sobre um dilema ético resulta da expressão do seu próprio sistema integrado de 

normas éticas, ou seja, da sua ideologia ética.  

Apesar da profícua investigação fundamental e aplicada e consequente discussão entre 

especialistas e profissionais sobre os dilemas éticos na tomada de decisão e dos fatores que a 

explicam, os estudos com estudantes portugueses do ensino superior em gestão são escassos 

na literatura. Esta questão é premente na medida em que o ensino superior pretende preparar 

os estudantes para os vários desafios que enfrentarão na atividade profissional, incluindo as 

tomadas de decisão ética, o que justifica a presente investigação. As conclusões deste estudo 

poderão contribuir para a discussão e eventual design das estruturas curriculares, na definição 

da introdução/manutenção/eliminação de conteúdos autonomizados de ética ou integrados 

nas diferentes unidades curriculares, nomeadamente de cursos superiores conexos com as 

matérias relativas à gestão.  

Neste sentido, define-se como objetivo avaliar, com base num estudo quantitativo, em 

que medida a intensidade moral (Jones, 1991) e as suas dimensões, está associada à tomada 

de decisão ética, considerando as etapas do modelo de Rest (1986). Foram igualmente 

consideradas as variáveis ideologia ética de Forsyth (1980; 1992): a religiosidade, idade e 

género, como fatores potencialmente associados. Atendendo a que o comportamento ético 

(quarta etapa do modelo de Rest, 1986) não resulta apenas das três primeiras etapas, podendo 

ser mediado por variáveis contextuais no momento da decisão, esta variável, apesar de 

incluída na reflexão teórica, não foi considerada no estudo. 

Este artigo está organizado em cinco seções, incluindo a presente. Em primeiro lugar, 

apresenta-se uma breve revisão de literatura sobre o processo de tomada de decisão ética e 

as hipóteses de pesquisa. Posteriormente descreve-se a metodologia da investigação, 

seguindo-se a discussão e apresentação dos resultados. Na última secção apresentam-se as 

principais conclusões e discutem-se as limitações do estudo e estudos futuros. 

 

2. Revisão de literatura  

2.1. Tomada de decisão ética  

Embora vários autores (vide Gonçalves & Carreira, 2012) utilizem os conceitos de ética e moral 

como semelhantes, moral e ética são conceitos distintos. A moral envolve, de uma forma geral, 
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lista de regras, códigos de boas práticas e restrições de ações, suscetíveis de causar danos, 

cabendo à ética o papel de questionar o porquê dessa moral (vide Savater, 2005).   

Vários autores (vide Fisher & Lovell, 2012; Lashley, 2016) sugerem definições de ética, com 

um denominador comum assente na importância do conhecimento dos comportamentos 

corretos. A este propósito, Argandoña (1997) refere que a ética é uma ciência, não uma crença 

ou consenso político, que estuda o comportamento dos homens, no sentido de definir qual o 

seu comportamento ideal. Inevitavelmente está associada à tomada de decisão, definida como 

um processo através do qual os indivíduos usam a sua base moral para determinar se um 

determinado dilema é certo ou errado (Carlson, Kacmar & Wadsworth, 2009). Lin e Ho (2008) 

salientam a relação da ética com a resolução de conflitos, na medida em que os dilemas éticos 

estão presentes.  

O modelo de Rest (1986) é provavelmente o mais influente em termos de pesquisa sobre 

o processo de tomada de decisão ética nas organizações (Jones, 1991; McMahon & Harvey, 

2006; Silva, 2015). Para descrever os estágios cognitivos dos indivíduos perante um dilema 

ético, Rest (1986) propôs um modelo de tomada de decisão ética constituído por quatro 

etapas sequenciais, conceptualmente distintas e em que o sucesso numa determinada etapa 

não garante sucesso na (s) etapa (s) seguinte (s).  

 

 1. Reconhecimento ético ou identificação de um dilema ético - O agente reconhece 

que a situação apresenta um dilema com natureza ética (Rest, 1986), isto é, o indivíduo 

apercebe-se que pode fazer algo suscetível de afetar o interesse, o bem-estar e as 

expetativas de outros agentes (McMahon & Harvey, 2006); 

2. Julgamento ético - O agente avalia várias alternativas de ação para determinar qual 

é a correta ou errada sob o ponto de vista moral (Lin & Ho, 2008; Rest, 1986). O objetivo 

é decidir qual é o curso de ação eticamente correto; 

3. Intenção ética - O agente assume o grau de comprometimento com o curso moral da 

ação a adotar, valorizando determinados valores morais sobre outros, e assumindo a 

responsabilidade pessoal pelos resultados provenientes (Lin & Ho, 2008), isto é, a 

capacidade de priorizar as alternativas éticas e selecionar a ação a adotar; 

4. Comportamento ético - O agente adota um comportamento eticamente orientado 

e assume tomar uma ação ética ou não ética. De acordo com Rest (1986), o 

comportamento ético pressupõe persistir na tarefa moral, ter coragem, superar o 

cansaço e tentação e a implementação de rotinas que prossigam o objetivo moral.  

 

Note-se que o sucesso numa determinada etapa não garante sucesso na(s) etapa(s) 

seguinte(s). 

Estas etapas podem ser ilustradas através da seguinte situação: Imagine um empresário 

confrontado com o pedido de um seu colaborador, com problemas graves de saúde que 

obriga a grande esforço financeiro, para receber uma parte do salário não refletido no recibo 

de vencimento. Se por um lado a não declaração da totalidade do vencimento pago é um ato 

ilegal, que lesa o Estado, lesa os contribuintes e pode trazer consequências negativas, por 

outro, o empresário, que não tem condições económicas para o compensar de outra forma, 

por sensibilidade social, poderá atender à situação particular deste colaborador 

(identificação do dilema ético). Quando consulta o contabilista certificado relativamente à 

possibilidade de poder ou não realizar o ato, do ponto de vista moral, estamos perante  o 
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Julgamento ético. Apesar de saber que o ato é ilegal, ele pondera assumir o mesmo e todas 

as responsabilidades daí provenientes pois, está perante o seu dever moral de contribuir para 

o bem-estar do colaborador e respetiva família (Intenção ética). O comportamento não ético 

é consubstanciado pelo pagamento sem o respetivo recibo. 

 
2.2. Intensidade moral  

Segundo Jones (1991), a maioria dos modelos de tomada de decisão ética não incorporava as 

características da própria questão ética em si, quer como variável independente, quer como 

moderadora. Assim, tendo como base o modelo de Rest (1986), Jones (1991) propôs um 

modelo contingencial de tomada de decisão ética onde incorpora o conceito multidimensional 

de intensidade moral, definida como “um constructo que capta a extensão do imperativo 

moral relacionado com assuntos numa situação” (Jones, 1991: 372).  

O modelo multidimensional de intensidade moral desenvolvido por Jones (1991) integra 

seis dimensões da intensidade moral suscetíveis de influenciar qualquer uma das etapas da 

tomada de decisão ética de Rest (1986) abaixo descritas:  

 

1. Magnitude das consequências: o somatório dos benefícios ou prejuízos causados pelo 

ato moral do indivíduo nos respetivos beneficiários ou vítimas; 

2.  Consenso social: o grau de aceitação social para que um determinado ato seja 

benéfico ou prejudicial;   

3. Imediatismo temporal ou tempestividade: o intervalo de tempo entre o 

comportamento moral e as suas consequências (quanto menor o intervalo maior o 

imediatismo);  

4. Probabilidade do efeito: a probabilidade de quando ocorrerá a ação moral e os efeitos 

previstos;  

5. Concentração do efeito: a quantidade de pessoas afetadas por um ato de uma 

determinada magnitude;  

6. Proximidade: o sentimento de proximidade (social, cultural, física ou psicológica) que 

o agente moral tem em relação às potenciais vítimas/beneficiários da ação. 

 
Embora alguns estudos (Barnett & Valentine, 2004; May & Pauli, 2002) não mostrem 

relação significativa, a pesquisa em geral (McMahon & Harvey, 2007; Valentine & 

Hollingworth, 2012) evidencia uma relação significativa e positiva entre as dimensões da 

intensidade moral (Jones, 1991) e as etapas da tomada de decisão ética de Rest (1986). 

Outros investigadores, tais como Sweeney e Costello (2009), encontraram resultados 

consistentes com os de Jones (1991) ao testar as relações entre os dois modelos, 

nomeadamente a existência de relação entre a intensidade moral (idem) e a identificação de 

um dilema ético, designadamente no que se refere ao consenso social (Barnett, 2001), a 

magnitude das consequências e a probabilidade do efeito (Singhapakdi, Vitell & Franke, 1999). 

A combinação destes dois modelos (Rest, 1986; Jones, 1991) pode ser representada 

conforme se esquematiza na Figura 1. 
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Figura 1. Modelo combinado de Rest (1986) e Jones (1991) 

 

 
 

Considerando a combinação dos dois modelos foram formuladas as seguintes hipóteses:  

 

H1:  A intensidade moral está positivamente relacionada com a tomada de decisão ética. 

H1a: A intensidade moral está positivamente relacionada com a identificação de um 

dilema ético. 

Investigadores como Karacaer, Gohar, Aygün e Sayin (2009) identificam correlações 

significativas entre as diferentes componentes da intensidade moral (Jones, 1991) e o 

julgamento ético. Por exemplo, Carlson et al. (2009) identificam um impacto significativo da 

tempestividade ou imediatismo temporal sobre o julgamento de uma situação, transmitindo a 

ideia de que quanto mais próximo o indivíduo está da situação, maior é a sua perceção de ética, 

contrariamente aos resultados obtidos por Barnett e Valentine (2004) e McMahon e Harvey 

(2007) que concluíram que o imediatismo temporal não tem um efeito significativo sobre o 

julgamento ético, donde se considera a seguinte hipótese: 

 

H1b: A intensidade moral está positivamente relacionada com o julgamento ético.   

As componentes da intensidade moral de Jones (1991) têm-se revelado preditores 

significativos de intenção ética (Karacaer et al., 2009). Por exemplo, Shafer e Simmons (2011) 

constataram que em contextos de baixa intensidade moral as consequências revelam ter um 

efeito significativo sobre a intenção ética. Em consonância com estes resultados, formula-se a 

seguinte hipótese:  

 

H1c: A intensidade moral está positivamente relacionada com a intenção ética. 

A influência da magnitude das consequências e consenso social nas decisões éticas tem 

revelado resultados mais consistentes do que as outras dimensões da intensidade moral 

(Jones, 1991), sendo objeto de estudo em diferentes áreas como marketing, gestão e 

contabilidade. Mas pouca pesquisa se tem feito (O'Fallon & Butterfield, 2005) sobre a relação 

entre tempestividade e a tomada de decisão ética de Rest (1986) em que aquela está 
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relacionada positivamente com a intensidade moral (Jones, 1991). Com base nesta informação 

formulam-se as seguintes hipóteses: 

 

H2: A magnitude das consequências está positivamente relacionada com (H2.a) 

a identificação de um dilema ético, (H2.b) julgamento ético e (H2.c) intenção ética. 

H3: O consenso social está positivamente relacionado (H3.a) com a identificação do 

dilema ético, (H3.b) julgamento ético e (H3.c) intenção ética. 

H4: A tempestividade está positivamente relacionada (H4.a) com identificação de um 

dilema ético, (H4.b) julgamento ético e (H4.c) intenção ética.  

H5: A probabilidade do efeito está positivamente relacionada (H5.a) com o 

reconhecimento do dilema ético, (H5.b) julgamento e (H5.c) intenção ética. 

H6: A concentração do efeito está positivamente relacionada com (H6.a) o 

reconhecimento do dilema ético, (H6.b) julgamento e (H6.c) intenção ética. 

H7:  A proximidade está positivamente relacionada com (H7.a) o reconhecimento do 

dilema ético, (H7.b) julgamento e (H7.c) intenção ética. 

 

2.3. Ideologia ética  

Para Forsyth (1980) a filosofia moral pessoal de um indivíduo é a sua ideologia ética. Esta diz 

respeito às crenças morais, atitudes e valores dos indivíduos e fornece as orientações para 

julgamentos morais, soluções para os dilemas éticos e prescrições para medidas em situações 

de dilemas éticos. Forsyth (1980) identifica duas dimensões básicas de ideologia ética: o 

relativismo e idealismo. 

O idealismo envolve a extensão da preocupação que um indivíduo tem com o bem-estar 

dos outros. Segundo Forsyth (1980), o idealismo é o grau em que um indivíduo acredita que 

com a ação correta as consequências desejáveis podem ser sempre obtidas.  

Indivíduos muito idealistas acreditam que prejudicar os outros é sempre evitável 

(Karande, Rao & Singhapakdi, 2002), enquanto os menos idealistas sentem que o dano é, às 

vezes, necessário para produzir o bem (Forsyth, 1980, 1992).  

Por outro lado, o relativismo é o grau em que um indivíduo rejeita regras morais universais 

como orientações para tomar decisões éticas. Os relativistas rejeitam a moral absoluta e 

consideram que as regras morais existem em função do contexto situacional, tempo, lugar e 

cultura. Desta forma, uma pessoa altamente relativista acredita que os códigos éticos 

universais ou princípios morais não são importantes ao fazer julgamentos éticos. 

O idealismo e o relativismo são conceitualmente independentes, e os indivíduos podem 

enquadrar-se de forma mais elevada ou menos elevada em ambas as dimensões. Assim, o 

modelo de ideologia ética de Forsyth (1980, 1992) para além de assumir que os indivíduos são 

orientados pelas regras versus consequências, assume que os mesmos podem variar de 

intensidade na sua ênfase pelos princípios e/ou na sua ênfase sobre as consequências.  

Forsyth (1992) identificou quatro tipos de ideologia ética: (a) Situacionismo, (b) 

Subjetivismo, (c) Absolutismo e (d) Excecionalismo (Tabela 1).  

Estudos anteriores têm demonstrado que a ideologia ética dos indivíduos afeta os seus 

processos de decisão, nomeadamente nas questões éticas e sociais na dimensão empresarial 

(vide Chan et al., 2011).   
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Tabela 1. Taxonomia de ideologias éticas (Forsyth, 1980) 
Id

e
al

is
m

o
 

Relativismo 

 Elevado Baixo 

Elevado 

Situacionistas 

 Rejeitam as regras morais 

 Usam a análise individual de 

cada ato em cada situação 

 Relativistas 

 Idealistas céticos 

Absolutistas 

 Aceitam códigos morais 

 As decisões éticas não devem 

ser prejudiciais a outros 

 Deontologistas 

Baixo 

Subjetivistas 

 Os valores individuais 

 Determinam os julgamentos 

 Não existem códigos 

universais 

 Egoístas éticos 

Excecionalistas 

 Aceitam códigos morais, mas 

estão abertos a exceções 

 Resultados ótimos não existem 

para todos 

 Teologistas e utilitários 

 
Fonte: Adaptado de Chan et al. (2011). 

 

De acordo com Forsyth (1992), as duas dimensões do modelo de ideologia ética preveem 

que os indivíduos com diferentes níveis de idealismo e relativismo divergem na tomada de 

decisão sobre situações que configuram dilemas éticos se essas situações contrariarem os seus 

códigos éticos e possam produzir consequências negativas (danos ou prejuízos) a outras 

pessoas, conduzindo a conflitos ou vantagens indevidas/injustas.  

Estudos realizados (Craft, 2013; Karande et al., 2002; O'Fallon & Butterfield, 2005) 

concluíram que o idealismo e o relativismo desempenham grande influência do processo de 

tomada de decisão ética (Rest, 1986) e estas duas dimensões estão fortemente relacionadas 

com a ética empresarial, reforçando as conclusões de Forsyth (1992). Por exemplo, 

Singhapakdi et al. (1999) defendem que o idealismo está negativamente correlacionado com 

a decisão ética dos entrevistados.  

De acordo com Forsyth (1992), existem três principais contingências que podem 

influenciar a relação entre a ideologia ética de um indivíduo e seu comportamento: as 

condições do ambiente, a pressão externa e as necessidades pessoais. Assim, se um indivíduo 

não conseguir identificar se uma decisão tem conteúdo moral e/ou se estiver fortemente 

pressionado a tomá-la é menos provável que o seu sistema integrado de ética seja ativado o 

suficiente para influenciar as suas ações e deixar de agir em congruência com a sua ideologia 

ética.   

Investigadores como Karande et al. (2002), Craft (2013) e O'Fallon e Butterfield (2005) 

confirmam esta relação positiva significativa entre o idealismo e a tomada de decisão de Rest 

(1986), ao contrário do relativismo cuja relação com a tomada de decisão ética (Rest, 1986) é 

negativa, salientando que indivíduos mais idealistas e menos relativistas tendem a apresentar 

maior honestidade e integridade do que os indivíduos menos idealistas e mais relativistas.  

Com base no exposto, e considerando apenas as duas dimensões principais da ideologia 

ética (Idealismo e Relativismo) formulam-se as seguintes hipóteses:  

 

H8: A ideologia ética está positivamente relacionada com a tomada de decisão ética.  
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 H8.a: O idealismo está positivamente relacionado com a identificação de um dilema 

ético e com o julgamento ético e negativamente relacionado com a intenção ética. 

 H8.b: O relativismo está positivamente relacionado com a identificação de um dilema 

ético, com o julgamento ético e com a intenção ética.  

 

2.4. Religiosidade e ética 

Alguns estudos encontram relações negativas entre religiosidade e ética, enquanto outros não 

encontram qualquer relação ou identificam relações fracas entre religiosidade e resultados 

éticos (vide Parboteeah, Hoegl, & Cullen, 2008). 

Segundo Weaver e Agle (2002), a religião não afeta todos os indivíduos da mesma maneira 

na produção de resultados éticos. A relação entre religiosidade e a tomada de decisão depende 

de atitudes religiosas específicas, nomeadamente: orientação para a motivação religiosa 

(intrínseca vs. extrínseca), perceção de qualidades sagradas no trabalho (santificação do 

trabalho) e a visão de Deus (amoroso vs. punitivo).  

Na mesma linha de opinião, Walker, Smither e DeBode (2012) defendem que a religião tem 

uma influência positiva ou favorável sobre o comportamento ético apenas para aqueles 

indivíduos que possuem uma orientação para a motivação religiosa. Um indivíduo com uma 

orientação para a motivação religiosa intrínseca é uma pessoa que trata as suas crenças e 

práticas religiosas como um fim em si mesmo (vive a sua religião), ao contrário dos indivíduos 

extrinsecamente motivados para a religião que a usam como meio de atingir outros fins, tais 

como conforto, imagem e amizade. Desta forma, um indivíduo intrinsecamente motivado 

respeitará com maior probabilidade as orientações que proíbem o comportamento antiético 

defendido pela sua religião específica. 

Neste trabalho, o foco de investigação incide no grau de religiosidade. A confirmação 

através da pesquisa empírica sobre a relação entre religiosidade e resultados éticos permanece 

indefinida (Parboteeah et al., 2008; Weaver & Agle, 2002). Porém, autores como Longenecker, 

McKinney e Moore (2004) têm encontrado associações positivas conseguindo suporte mais 

moderado para uma relação entre religiosidade e resultados éticos.  

De acordo com Walker et al. (2012), indivíduos intrinsecamente motivados para a religião 

são mais propensos a utilizar as suas crenças e práticas religiosas como modelo ou guia nas 

decisões e comportamentos do dia-a-dia e quando realizam julgamentos éticos.  

Os resultados de Walker et al. (2012) dão suporte aos resultados de Weaver e Agle (2002), 

na medida em que quatro das cinco atitudes religiosas medidas (motivação religiosa intrínseca, 

motivação religiosa extrínseca, visão de Deus amorosa vs. punitiva e santificação do trabalho) 

foram relacionadas com o julgamento ético. Os participantes com maior motivação intrínseca 

para a religião demonstraram menor aceitação dos cenários eticamente questionáveis, ao 

contrário dos participantes cuja orientação para a motivação religiosa era menos intrínseca ou 

extrínseca.    

Com base nessas formulações apresenta-se a seguinte hipótese:    

 

H9: A religiosidade está relacionada positivamente com a identificação do dilema 

ético, com o julgamento ético e com a intenção ética. 

 

2.5. Características sociodemográficas e a tomada de decisão ética 

As variáveis sociodemográficas como a idade e o género têm sido bastante estudadas na 

pesquisa sobre ética na gestão (vide O'Fallon & Butterfield, 2005). De acordo com a teoria de 
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desenvolvimento moral de Kohlberg (1969), a idade tem uma influência positiva no 

desenvolvimento moral, baseando-se no facto de que os indivíduos à medida que envelhecem, 

geralmente passam de estágios inferiores para níveis mais elevados de raciocínio moral 

(Borkowski & Ugras, 1998). 

Enquanto algumas pesquisas apontam para uma correlação positiva e significativa entre 

a idade e a tomada de decisão ética (McMahon & Harvey, 2007; Walker et al., 2012), outros 

(Craft, 2013; O'Fallon & Butterfield, 2005) mostram resultados inconsistentes e mistos ou não 

encontram relação significativa (Kuntz, Kuntz, Elenkov & Nabirukhina, 2013).  

Também a possível influência do género na tomada de decisões éticas tem sido bastante 

estudada na pesquisa de ética empresarial (vide O'Fallon & Butterfield, 2005). De acordo com 

a teoria da socialização (Gilligan, 1982), homens e mulheres transportam diferentes conjuntos 

de valores para o local de trabalho. As mulheres tendem a avaliar questões éticas em termos 

de sua visão carinhosa dos outros, entendendo as relações e responsabilidade para com toda 

a comunidade, enquanto os homens tendem a reconhecer questões éticas a partir de uma 

perspetiva de regras, justiça, direitos.   

Craft (2013) e O'Fallon e Butterfield (2005) consideram que não existem diferenças 

significativas em relação ao género e, se existirem, favorecem as mulheres, indiciando que elas 

são mais sensíveis às questões éticas do que os homens (Fang & Foucart, 2013; Kuntz et al., 

2013; Walker et al., 2012).  

Considerando que os resultados obtidos em estudos anteriores não serem consensuais, 

quando se considera o género ou a idade, este estudo hipotetiza: 

 

H10: A idade está relacionada positivamente com a identificação do dilema ético, 

julgamento ético e com a intenção ética. 

H11: Existem diferenças significativas na identificação do dilema ético, no julgamento 

ético e na intenção ética em função do género. 

 

3. Abordagem metodológica 

3.1. Amostra e procedimento 

A amostra foi selecionada por conveniência do universo de alunos de licenciatura em Gestão e 

no mestrado em Fiscalidade da Universidade do Algarve. A amostra é constituída por 87 

participantes. A recolha de dados ocorreu em 2015 através da aplicação presencial de um 

questionário com recurso a escala tipo Likert. Foi garantida a liberdade de participação e a 

confidencialidade dos dados. 

A amostra incluiu 66,7% de indivíduos com idades igual ou inferior a 27 anos e 33,3% acima 

dos 27. Apresenta uma maior percentagem de mulheres (62%) e quanto à distribuição da 

amostra por habilitação académica, 63% são licenciados e 37% concluíram o ensino 

secundário. 

 

3.2. Instrumentos de medida  

Na presente investigação, utilizou-se uma metodologia quantitativa na recolha e análise dos 

dados. O instrumento utilizado assenta no inquérito por questionário com escala tipo Likert, 

de 7 valores (de 1 “discordo totalmente” a 7 “concordo totalmente”) organizado em cinco 

partes:  
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(1) Ideologia ética de Forsyth (1980): adaptou-se de Freitas (2012) para a população 

portuguesa da Escala de Posicionamento Ético (EPE) construída por Forsyth (1980), 

composta por vinte afirmações que avaliam a filosofia moral de um indivíduo, sendo que 

10 itens dizem respeito ao idealismo ético (vide “as pessoas devem assegurar-se que as 

suas ações nunca causam intencionalmente danos a outros, mesmo que o dano seja 

pequeno”) e outros 10 ao relativismo ético (vide “não existem princípios éticos que 

sejam tão importantes que devam fazer parte de um código de ética”). 

 

(2) Tomada de decisão ética de Rest (1986): recorreu-se a quatro cenários (Cenário A, 

Cenário B, Cenário C e Cenário D) de Silva (2015). Estes cenários revelam situações 

hipotéticas que integram dilemas éticos em ambiente profissional. Incluem valores 

morais (idoneidade, honradez e integridade); características qualitativas da informação 

financeira (relevância e fiabilidade); variabilidade do nível de ilegalidade; potenciais 

beneficiários (o próprio, a empresa, o amigo) e os prejudicados da ação (empresa, 

estado e potenciais investidores, bem como o sujeito que toma a ação). Tendo como 

exemplo o cenário B: 

 

“Maria e Duarte são amigos desde os tempos da Faculdade de Economia. Hoje, com 

40 anos, ambos, são executivos em duas empresas prestigiadas no país, e têm uma 

posição de influência na tomada de decisão. A empresa do Duarte fez um pedido de 

orçamento à empresa da Maria. Num jantar de amigos, Duarte confessa à Maria que 

está com dificuldades financeiras devido aos tratamentos médicos de uma doença 

grave da sua mulher, precisando de muito dinheiro, urgentemente, para avançar com 

uma cirurgia. Então, propõe à Maria sobrevalorizar o orçamento para a encomenda, e 

com essa margem financeira, pagar uma comissão “por fora”, pela influência na 

respetiva adjudicação. Maria sabe que o seu comportamento pode ser criticável, no 

entanto, esta encomenda é a única hipótese de ajudar o seu amigo e, ainda, garantir à 

Maria um bónus comercial pela operação económica conseguida com o cliente. A 

Maria aceita a proposta do Duarte.” 

 

Em cada um dos quatro cenários são medidas três etapas de Rest (1986) - identificação, 

julgamento e intenção ética, que no questionário correspondem respetivamente a (1) “O 

cenário descrito envolve um dilema ético?”; (2) “O ator não deve realizar a ação proposta no 

cenário” e, (3) “Agiria da mesma forma que o ator no cenário descrito?”. 

 

 (3) Intensidade moral de Jones (1991): recorrendo aos mesmos cenários foram 

igualmente medidas seis componentes da intensidade moral (idem), com base nos 

respetivos itens: magnitude das consequências (”Os danos (se os houver) resultantes 

da ação do ator seriam muito grandes”); consenso social (“a maioria das pessoas 

concorda que a ação do ator está errada”); probabilidade do efeito (“existe uma 

pequena probabilidade de que a ação do ator vai realmente causar dano”); 

tempestividade (“a ação do ator não vai causar nenhum dano no futuro próximo”); 

proximidade (“se o ator é um amigo pessoal do outro sujeito, a ação é errada”) e 

concentração do efeito (“a ação do ator irá prejudicar muito poucas pessoas (se 

prejudicar alguma”).  
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(4) Religiosidade: foi pedido aos participantes que respondessem a um item relativo ao 

seu grau de religiosidade. 

 

(5) Características sociodemográficas: o instrumento incluía um conjunto de questões 

sociodemográficas, para caracterização da amostra e análise dos resultados em função 

da idade e do género. Os participantes foram organizados em função de dois grupos 

etários (até 27 anos, inclusive, e maiores de 27 anos). 

 

O instrumento foi testado junto de vinte participantes a fim de verificar a sua clareza e 

compreensibilidade. Não foram detetados problemas de interpretação e estes participantes 

não foram incluídos na amostra do estudo. Todas as escalas foram submetidas à análise da 

consistência interna, tendo sido observados valores de alfa de Cronbach adequados, variando 

entre 0.70 e 0.81. Atendendo à dimensão da amostra, na análise dos dados foram utilizados 

testes estatísticos paramétricos. 

 
4. Resultados e discussão 

Testaram-se as hipóteses formuladas, com recurso à correlação de Spearman, com vista a 

avaliar a associação entre as diversas variáveis. Na Figura 2 apresenta-se de uma forma 

sintética os resultados significativos. 

 

Figura 2. Valores de correlação 

 

Nota: *sig. 0,05; **sig. 0,01.                

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados confirmam, de uma forma geral (H1), as expetativas do modelo 

combinado de Rest (1986) e Jones (1991), conforme apresentado na Figura 2, na medida em 

que a intensidade moral está positivamente relacionada com a tomada de decisão ética 

(r=.38, p<.01), pelo que é legitimo assumir que a decisão está associada a dimensões morais. 



I.R. Cardoso, J.S Fernandes, G. Andraz, G. Gonçalves e C. Gonçalves 

[92] 

 

Analisando em função das etapas do processo de decisão, apenas se associa 

positivamente a intensidade moral ao julgamento ético, confirmando-se a hipótese H1b 

(r=.38, p<.01). Apesar de não apresentada na Figura 2, é de registar a relação potencialmente 

significativa (p=.06) com a intenção ética. Destes resultados podemos interpretar que a 

decisão é avaliada de forma associada às diversas dimensões morais definidas no modelo de 

Jones (1991). 

Em relação à magnitude das consequências confirma-se uma relação estatisticamente 

significativa com as restantes variáveis (etapas) do modelo de decisão (H2). Constata-se uma 

relação positiva com identificação de um dilema ético (r=.40, p<.01), consistente com o 

resultado obtido por Musbah et al., 2016, e julgamento ético (r=.54, p<.01). Contrariamente à 

expetativa dos autores, a correlação entre a magnitude das consequências e a intenção ética 

é negativa, apesar de fraca (r=-.28, p<.01). Destes resultados pode-se inferir que a decisão 

ética se desenvolve em cada etapa, particularmente na etapa de identificação ética, onde se 

identifica a existência ou não de um problema ético. A título de exemplo, um indivíduo 

identifica um dilema como um dilema ético quando pondera camuflar rendimentos para 

poupança de impostos, a favor de terceiros, ou seja, para beneficiar os colaboradores. 

Contudo a relação negativa entre magnitude das consequências e a intenção mostra que a 

gravidade das consequências (seja não pagar ao Estado ou não pagar aos colaboradores) 

diminui a intenção, ou seja conduz à decisão com a menor consequência. A Price Waterhouse 

Coopers ilustra bem esta ideia no seu código de conduta da seguinte forma “Teste a sua 

decisão: ela parece correta. Você consegue dormir à noite?” (2016: 22). 

Confirma-se uma relação positiva entre o consenso social e julgamento ético (H3.b: r=.53, 

p<.01), o que sugere que as alternativas de decisão são ponderadas em função do grau de 

aceitação social de um determinado ato, conforme este seja avaliado como positivo ou 

negativo. No entanto, constata-se uma relação negativa (H3.c, r=-.35, p<.01) entre o consenso 

social e a intenção ética, contrária à expetativa dos autores, mas eventualmente justificada 

pela natureza da amostra, constituída por estudantes, futuros decisores. 

No que se refere às hipóteses H4 apenas se confirma a relação positiva entre 

tempestividade e a intenção ética (r=-.56, p<.01), na medida em que a relação com a 

identificação (r=-.35, p<.01) e o julgamento (r=-.3-9, p<.01) é negativa. Estes últimos resultados 

não são consistentes com os de outros autores (vide Musbah et al., 2016; Yang & Wu, 2009), 

que associam significativa e positivamente a tempestividade com as etapas da tomada de 

decisão ética de Rest (1986). Por outro lado, os resultados obtidos não replicam os de Barnett 

e Valentine (2004), que defendem pouca ou nenhuma associação da tempestividade com o 

processo de tomada de decisão ética. Os resultados obtidos neste estudo em relação à 

tempestividade e ao modelo de Jones (1991) parecem, contudo, fazer sentido, se se considerar 

o conceito de tempestividade (intervalo de tempo entre o comportamento moral e as suas 

consequências, em que quanto menor o intervalo maior o imediatismo), pois o tempo para 

pensar e decidir de forma consciente e racional é prejudicada na identificação e julgamento do 

dilema. 

No que respeita às hipóteses H5, apenas se confirma a relação positiva entre a 

probabilidade do efeito e a identificação do dilema ético (r=-.23, p<.05), sendo estes 

resultados consistentes com a relação lógica entre a probabilidade de um acontecimento e 

a atenção que lhe é atribuída, conclusões consistentes com Jones (1991), Sweeney e Costello 

(2009) e Valentine e Hollingworth (2012). 
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Em relação às hipóteses H6 apenas a intenção ética está positivamente correlacionada 

com a concentração do efeito (r=-.35, p<.01), isto é, quanto maior a amplitude do efeito maior 

a atenção atribuída à ação consequente da decisão.   

Também a proximidade está positivamente relacionada com a identificação do dilema 

ético (H7.a: r=-.31; p<.01) e julgamento ético (H7.b: r=-.48; p<.01). Estes resultados são 

corroborados por Carlston et al. (2009), no que se refere ao julgamento de uma situação 

ética. 

Não foram encontradas relações entre a ideologia ética e a tomada de decisão ética de 

Rest (1986), nem entre as duas dimensões de ideologia ética (relativismo e idealismo) com 

qualquer das etapas da decisão ética, levando à rejeição de H8. Estes resultados contrariam 

os resultados de estudos anteriores (Chan et al., 2011; Forsyth, 1980, 1992; Musbah et al., 

2016). De notar que Musbah et al. (2016) salientam que o idealismo foi considerado como a 

variável individual com mais influência na predição das três etapas do modelo de tomada de 

decisão ética de Rest (1986) nos contabilistas. Em sentido oposto, são os resultados obtidos 

por Jesus, Sarmento e Duarte (2017), que, recorrendo a uma metodologia distinta, concluem 

que os contabilistas têm uma visão utilitarista da ética. Avança-se como possível explicação 

para estes resultados contraditórios o facto de a amostra ser maioritariamente jovem e sem 

experiência profissional, comparativamente com os estudos de referência. 

No que concerne à relação entre religiosidade e a tomada de decisão ética de Rest 

(1986) (H9: U=.247; p<.05), só se confirma a relação positiva com a identificação do dilema 

ético. É consistente com os resultados de Walker et al. (2012) quando se avalia a religiosidade 

de forma global.  

A hipótese H10, que previa uma relação entre a idade e intenção ética, foi validada (H10: 

U=-3.41; p<.01). Os mais velhos apresentam maior identificação e julgamento ético do que os 

mais novos. Os mais novos apresentam maior intenção ética do que os mais velhos. Este 

resultado poderá estar relacionado com a reduzida experiência profissional e 

desenvolvimento pessoal dos mais jovens.  

Embora alguns investigadores apontem para resultados mistos e inconsistentes entre o 

fator idade e a tomada de decisão ética (Craft, 2013; O’Fallon & Butterfield, 2005), os 

resultados encontrados neste estudo são consistentes com os resultados obtidos por 

Barnett e Valentine (2004), McMahon e Harvey  (2007) e Walker et al. (2012), isto é, a idade 

está positiva e significativamente correlacionada com a tomada de decisão ética. 

Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas entre o género e a 

tomada de decisão ética, pelo que a hipótese H11 não é confirmada. Este resultado vai ao 

encontro de Craft (2013) e O'Fallon e Butterfield (2005).  

 

5. Conclusões 

Assumiu-se a tomada de decisão ética como um processo pelo qual os indivíduos utilizam a 

sua base ética para determinar se uma determinada questão é certa ou errada. Nesse sentido 

desenvolveu-se este estudo com o objetivo de identificar as variáveis intervenientes no 

processo de decisão ética, permitindo a eventual discussão das estruturas e conteúdos 

curriculares na formação de gestores. 

Utilizando uma metodologia de investigação por questionário, analisou-se a relação entre: 

processo de tomada de decisão ética de Rest (1986); intensidade moral de Jones (1991); 

ideologia ética de Forsyth (1980; 1992), idade, género e religiosidade.  

http://link.springer.com/article/10.1007/s10551-014-2421-3#CR31
http://link.springer.com/article/10.1007/s10551-014-2421-3#CR94


I.R. Cardoso, J.S Fernandes, G. Andraz, G. Gonçalves e C. Gonçalves 

[94] 

 

De forma global, a intensidade moral relaciona-se significativamente com a tomada de 

decisão ética dos participantes. Este resultado é consistente com o modelo de intensidade 

moral de Jones (1991) e com outros estudos empíricos (Barnett, 2001; Sweeney & Costello, 

2009; Valentine & Hollingworth, 2012). Em particular, foi observada uma relação significativa 

entre a identificação ética e julgamento ético e também entre o julgamento ético e a intenção 

ética.  

 Ao contrário de Forsyth (1980,1992), neste estudo, a ideologia ética não apresenta 

qualquer relação com as etapas de decisão ética, podendo esta omissão estar relacionada com 

características sociodemográficas da amostra, designadamente a idade. 

As associações negativas observadas, contrárias às nossas expetativas, podem 

eventualmente ser justificadas pela natureza da amostra (participantes que estão em processo 

de formação e idade). A este propósito, evidencia-se a relação negativa entre a magnitude das 

consequências e a intenção ética, o que pode ser interpretado como dificuldade dos 

participantes em avaliar os impactos de uma decisão, quando esta é complexa devido à 

amplitude do efeito e do número de fatores a considerar e consequentemente priorizar as 

alternativas éticas, decidindo eticamente.  

Na linha de, nomeadamente, Argandoña (1997), defende-se que a ética pode ser ensinada 

e os resultados deste estudo reforçam essa perspetiva. A aprendizagem envolve três domínios 

fundamentais: cognitivo, competências e atitudes. Este pressuposto implica uma atenção 

redobrada no ensino de temas/práticas tão complexas e de impacto elevado quanto a ética e 

o processo de decisão ético. Sugere-se que cursos de ensino superior contemplem disciplinas 

de ética no seu currículo que considerem estas dimensões, contribuindo para que futuros 

decisores possam reconhecer e analisar dilemas éticos e decidir ponderadamente face às 

alternativas disponíveis. 

A intensidade moral e as suas dimensões, particularmente a magnitude das 

consequências, consenso social, tempestividade, probabilidade do efeito e proximidade 

permitem definir, para estudos futuros, hipóteses relativas ao seu papel preditor das três 

etapas da tomada de decisão ética de Rest (1986), no sentido da adoção ou não de tomadas 

de decisão éticas. 

Este tipo de amostra tem como principal limitação a não representatividade da população, 

podendo originar resultados não generalizáveis e enviesados. Em estudos posteriores seria 

interessante alargar a amostra, integrando outras dimensões como fatores culturais, 

personalidade, atitudes religiosas analisadas anteriormente por Walker et al. (2012), e 

introduzir cenários com situações mais abrangentes no âmbito da tomada de decisão em 

gestão.  
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Resumo 

Geração Millennials, com elevada representatividade na economia e no turismo nacional e 
internacional, é também responsável por uma elevada taxa de utilização da Web e das novas 
tecnologias. A Web abriu novas perspetivas à sociedade e em particular aos Millennials, é por isso 
fundamental que os recursos turísticos correspondam com informação para os seus públicos. Neste 
trabalho, pretende-se identificar o que a Geração Millennials portuguesa valoriza, aquando da 
viagem turística, e como a Web e as redes sociais influenciam a escolha/experiência com 
determinado recurso turístico. Desta forma, ambiciona-se contribuir para um maior conhecimento 
sobre os Millennials, e como estes interpretam a comunicação veiculada na Web, concluindo que as 
redes sociais podem influenciar a escolha/experiência de determinado recurso turístico. 

 
Palavras-chave: turismo; millennials; comunicação; web; recurso turístico; gerações. 
 

Abstract 

The ‘millennials’ generation, with a high level of representation in both the economy and national 
and international tourism, also accounts for a high rate of usage of the worldwide web and 
innovative technologies. The web has opened up new perspectives for society, and in particular for 
the millennials, making it therefore fundamental that tourist resources correspond with information 
for their public. We aim to identify what the Portuguese Millennials generation most value, during 
tourist trips, and how the web and social media influence the choice of/experience with a particular 
tourist resource. In this way, we hope to contribute to a greater knowledge about millennials and 
how they interpret communication transmitted via the web, concluding that social media can 
influence their choice of/experience with a particular tourist resource. 

 
Keywords: tourism; millennials; communication; web; tourist resources; generations. 

 

1. Introdução 

As alterações da sociedade são, frequentemente, o motivo de alterações significativas nas 

organizações e nas políticas globais. Estas promovem uma constante adequação a novos 

públicos, consumidores e realidades, na busca de um sustentado crescimento. O turismo, nos 

últimos anos, não fugiu a esta generalização sendo uma atividade com um elevado 

crescimento. 

De acordo com o último Barómetro da Organização Mundial do Turismo (OMT) (2015), as 

chegadas de turistas internacionais subiram 4,3% nos primeiros oito meses de 2015, e o número 

de turistas internacionais chegou aos 810 milhões no mesmo período, o que significa um 

aumento de 33 milhões relativo ao período homólogo de 2014. 

Portugal acompanhou este crescimento e é hoje, segundo Tadeu (2015), considerado um 

destino com elevado nível de segurança, com uma excelente relação qualidade/preço, para 

além do sempre reconhecido clima de excelência, simpatia e boa gastronomia. 
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Pode dizer-se que o desenvolvimento do turismo é comparável ao protagonizado pela 

Web. Com um crescimento constante, a Web é hoje garantia de suporte comercial e de 

comunicação, para as mais variadas organizações ou setores de atividade existentes. 

A crescente procura que se verifica no setor do turismo, promovida por razões tão 

diversas como a procura de novos destinos, produtos ou recursos, é hoje fortalecida pela ajuda 

significativa de uma Web cada vez mais global e efetiva. 

A Web, no seu todo, torna-se o meio de comunicação preferencial dos destinos turísticos 

(Kim & Fesenmaie, 2008: 6). Um conceito que está presente nos marketers que trabalham, a 

nível mundial, no setor do turismo e que, desta forma, promovem o seu desenvolvimento 

estratégico (Park & Gretzel, 2007: 47).  

O conteúdo do site de um destino turístico, entendido como um conjunto de produtos 

turísticos que oferecem uma experiência integrada para os consumidores (Buhalis, 2000: 97), 

influencia diretamente a imagem percecionada e possibilita a criação de uma experiência 

virtual ao consumidor (Doolin, Bourgess & Cooper, 2002: 557).   

É neste cenário que se foca o objetivo desta investigação que pretende identificar o 

comportamento da Geração Millennials. Jovens com uma atitude diferenciadora no contexto 

do turismo e que vivem numa permanente relação com as novas tecnologias e a Web. 

Na sequência desta pretensão, considerou-se importante estudar o conceito de geração, 

a Web, referenciando a importância das redes sociais enquanto ferramenta de comunicação, 

e o turismo, numa mais direta abordagem ao recurso turístico, ou seja, todos os bens e serviços 

que tornam possível a atividade turística e satisfazem as necessidades da procura (Cunha, 

2009: 263). 

Neste sentido, após a revisão bibliográfica, descreve-se o estudo empírico com recurso à 

aplicação de um inquérito por questionário por forma a avaliar se a nossa amostra, que face à 

metodologia utilizada não permite a extrapolação desejável à Geração Millennials portuguesa, 

integra os desejos/intenções referenciados pela generalizada literatura. 

Tendo como objeto de estudo a comunicação no turismo, questiona-se enquanto 

problema de investigação, a forma como a Geração Millennials portuguesa se identifica com a 

Web na sua relação com o recurso turístico. Neste sentido, enquanto pergunta de partida, 

pretendemos identificar o que é valorizado pela Geração Millennials portuguesa aquando da 

viagem turística e como é que a Web, em geral, e as redes sociais, em particular, podem 

influenciar na escolha ou na experiência com determinado recurso turístico. 

Para tal, foram consideradas as seguintes hipóteses: 

 

H1: A permanente utilização da internet em viagem é fundamental para a Geração 

Millennials; 

H2: As viagens têm de apresentar uma forte componente experiencial; 

H3: As redes sociais são fundamentais para a partilha de informação com amigos; 

H4: Recorrer à Web para identificar/explorar recursos é determinante durante a 

viagem; 

H5: Conhecer novos lugares/experiências é fator determinante para a viagem; 

H6: A internet foi determinante na escolha do recurso que pretendia visitar. 

 

2. Desenvolvimento geracional 

Quando se analisam as mais diversas gerações, temos consciência de que nada é igual. 

Estabelecendo uma relação entre gerações e consumidores, facilmente se chega ao conceito 
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de segmentação. Para Kotler (1980: 250), a segmentação de mercado é uma etapa 

fundamental no processo de estratégia de marketing. Já Solomon (2006: 12) explica o conceito 

de segmentação de forma um pouco mais complexa, referindo-se à mesma como a delimitação 

de segmentos de consumidores cujos membros detenham semelhanças entre si em uma ou 

mais características que os diferencie de outros grupos. No entanto, é Schiffman, Kanuk e 

Wisenblit (2010: 11) que, através de um modelo de segmentação, apoiado no estudo de 

Wisenblit, melhor definem este complexo processo. Os autores cruzam variáveis factuais com 

base nos consumidores e no consumo com variáveis de origem cognitiva centradas na 

personalidade, estilo de vida e valores socioculturais também dos consumidores, bem como 

nas atitudes e preferências relativas ao produto (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Bases de segmentação de Wisenblit 
 

 
 Centrado no Consumidor Centrado no Consumo 

Fa
ct

o
s 

Características pessoais 
empíricas/demográficas 

Comportamentos de uso e compra 

 
Idade, coortes etárias, género, 

estado civil, ciclo de vida familiar, 
rendimento, educação, ocupação, 

classe social, geo-demográfico. 
 

 
Frequência de uso, situação/ocasião de 
uso, lealdade face à marca, elementos 

psicográficos e de estilo de vida 
(interesses, opiniões, lazer). 

C
o

g
n

it
iv

o
 

 
Personalidade, estilos de vida e 

valores socioculturais 

 
Atitudes e preferências relativas ao 

produto 
 

Traços de personalidade, variáveis 
psicográficas e de estilos de vida, 

valores e sistema de crenças. 

 
Benefícios desejados, nível de 
envolvimento, informação de 

alternativas ao produto, lealdade de 
marca. 

 
Fonte: Adaptado de Schiffman, Kanuk e Wisenblit (2010). 

 
Esta abordagem inicial permite que se estabeleça um primeiro quadro de referência para 

a diferenciação dos consumidores. No entanto, outros conceitos poderão ser explorados 

como a diferenciação por gerações. É através de Jaeger (1985) que surge a delimitação do 

conceito de geração. Pensa-se que este conceito geracional advém da tentativa de Comte 

(1998) referenciar um tempo quantitativo e objetivamente mensurável como critério para o 

processo linear (Feixa & Leccardi, 2010). Segundo estes, o tempo de uma geração é pensado 

como o tempo médio de substituição de gerações, cerca de trinta anos, estando estes 

relacionados com a duração média de vida (cf. Comte, 1998). 

A este conceito contrapõem-se uma outra abordagem, baseada na teoria de Jaeger 

(1985), que procura compreender a origem da homogeneidade das tradições intelectuais. 

Para o investigador, não existe propriamente uma sucessão de gerações, através de um 

ritmo sequencial uniforme, mas estas provêm da qualidade dos vínculos que os indivíduos 

mantêm em conjunto (Feixa & Leccardi, 2010). 

De acordo com Jaeger (1985), o que define uma geração é a partilha de acontecimentos e 

experiências numa determinada temporalidade daí que as “impressões formativas recebidas 



P.A. Trindade 

[101] 

 

num período de tempo relativamente curto durante a adolescência permanecem quase 

inalteráveis mesmo que expostas a fortes impressões de natureza oposta” (Jaeger, 1985: 276). 

Estes dois enquadramentos permitiram a Mannheim ([1923]1952: 276–322), criador da 

abordagem contemporânea do conceito de geração, desenvolvido no ensaio “The Problem of 

Generations” de 1923, referenciar o período formativo que ocorre durante a juventude como 

plataforma para a formação de uma nova geração. Mais tarde, Feitosa e Ikeda (2010) 

suportado por estudos de outros autores, em investigações prévias, vêm distinguir geração a 

partir do ano correspondente ao nascimento apoiado no conceito de coorte. Desta forma, 

considera-se a existência de momentos, ou seja, um conjunto determinado de acontecimentos 

históricos, sociais ou culturais que promovem alterações na sociedade de forma significativa. 

Apesar desta consideração, a revisão de literatura feita por Feitosa e Ikeda (2010) concluiu que 

os conceitos de geração e coortes não apresentam uma sólida componente teórica por não 

existir consenso quanto à definição de conceitos, dimensão e data de início das coortes. A 

Tabela 2 permite analisar as diferenças preconizadas pelo autor entre coortes e gerações. 

 
Tabela 2. Comparação entre gerações e coortes 

 
 Coortes Gerações 

Significado 
da palavra 

Conjunto armado, multidão, parte de 
uma legião romana. 

Conjunto dos indivíduos da mesma 
época, linhagem, descendência, 
duração média da vida de um homem. 

Diferenciador 
entre grupos 

A existência de momentos de 
definição, que caracterizem o 
paradigma vigente. 

O ano de nascimento dos 
consumidores. 

Início de um 
grupo 

Período em que o consumidor se 
torna adulto. 

Ano em que o consumidor nasce. 

Tamanho 
Preferencialmente todas as coortes 
são de tamanho homogéneo, mas 
depende arbitrariedade do autor. 

O tamanho não é necessariamente 
igual. Deve corresponder a uma fase 
da vida. 

Precisão 
Menor, pois depende da identificação 
de factos isolados que caracterizem 
um momento de definição. 

Maior, pois depende da arbitrariedade 
do pesquisador. 

Exemplos 
Coorte daqueles que vivenciaram a 
Segunda Guerra Mundial. 

Geração de nascidos durante os anos 
80. 

 
Fonte: Adaptado de Feitosa e Ikeda (2010). 

 
Para o desenvolvimento desta investigação considerou-se, enquanto coorte, a Geração 

Millennial. Esta designação, popularizada através da utilização em estudos académicos, de 

consultoras e agências de publicidade, não é consensual. Quatro fatores determinam as várias 

designações utilizadas: 

 
a) Cronológico ou a sua posição na sucessão de gerações – Geração Y (Sheahan, 2005), 

Geração Millennial (Strauss & Howe, 1991); 

b) Dimensão demográfica – Echo Boomers; 

c) Mudanças socioculturais e económicas – Geração Global, Geração Digital (Tapscott, 1998); 

d) Comportamentais – Geração Me (Twenge, 2006). 

 
A terminologia Millennial surge dirigido ao contexto norte-americano através de Strauss e 

Howe (1991). Os autores desenvolveram um tipo de caracterização psicográfica (Tabela 3) que 

será referência em estudos futuros. Considera-se que, para se compreender uma geração, 
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devem ser entendidas as diferentes formas de educação obtidas em criança, quais os 

acontecimentos públicos presenciados na adolescência e que relevo social estes assumem na 

passagem para a vida adulta.  

 
Tabela 3. Estados Unidos da América como uma sequência de Gerações 

 
Geração Ano de Nascimento 

Missionária 1860 - 1882 

Lost 1883 - 1900 

Geração GI 1901 - 1924 

Silent Generation 1925 - 1943 

Baby Boomer 1944 - 1964 

13a Geração ou Geração X 1965 - 1981 

Geração Millennial 1982 - 2005 (?) 

 
Fonte: Adaptado de Feitosa e Ikeda (2010). 

 
Howe e Strauss (2003) caracterizam a Geração Millennials com um elevado sentido de 

responsabilidade, civismo e cooperação, sendo que para Silva e Oliveira (2016) esta geração é 

responsável por mais de quarenta por cento da força de trabalho global, salientando ser a 

geração mais extensa e com maior poder de compra, para além de possuir um elevado 

conhecimento tecnológico. 

 

3. A Web enquanto suporte de informação e comunicação 

A reflexão que se pretende fazer remete para um novo espaço de comunicação, a internet. 

Este recente suporte de informação, que para todos os efeitos se traduz por um conjunto de 

redes interligadas e mais corretamente designadas por Interconnected Networks, não significa 

muito mais que um gigantesco número de computadores e utilizadores em rede. O seu 

enquadramento, promovendo a inexistência de barreiras físicas, a capacidade de 

descentralização e de massificação de mensagens, é a garantia de uma maior circulação de 

informação. A interatividade gerada por todos os intervenientes constitui-se como o elemento 

mais importante e, ao mesmo tempo, mais percetível de toda a dinâmica da internet. Ao 

adicionarmos a gratuitidade, normalmente existente, poderemos afirmar que estamos 

perante um suporte de informação de eleição. 

Mesmo sabendo que a internet se pode tornar num veículo de informações inapropriadas, 

dado não existir controlo sobre os conteúdos (Brito & Lencastre, 2000) parece-nos consensual 

que esta se tornou uma opção de comunicação por excelência. 

No entanto, nem sempre foi assim. O percurso foi lento, sem que muitos de nós tenhamos 

dado conta das mudanças de paradigma ocorridas na última década. Um dos fatores que 

promoveu uma maior alteração foi o facto de os utilizadores deixarem de ser meros recetores 

de informação, tendo passado a ter um papel ativo na sua construção e difusão. Hoje, todos 

os utilizadores podem produzir os conteúdos informativos que desejem, garantindo ainda a 

sua publicação na rede sem que sejam necessários conhecimentos de programação. Está 

alterado o conceito de Web para Web 2.0. 
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A Web 2.0 permite que, em algumas aplicações, os conteúdos possam integrar informação 

veiculada por outros utilizadores. Estes pesquisam, consultam e integram informação, 

assumindo um maior protagonismo na criação de conteúdos, ou seja, tornam-se 

simultaneamente produtores e consumidores (Costa et al., 2009). 

De acordo com Reis (2000), esta “nova” Web apresenta como ponto forte o facto de a 

comunicação poder ser prontamente modificada, garantir interação e boa apresentação 

visual. 

Esta enorme facilidade de produção e colocação de conteúdos online promoveu, de 

acordo com Simão (2006), um conjunto de alterações significativas. A atividade e a capacidade 

crítica por parte dos utilizadores aumentaram, e novas comunidades foram criadas com base 

em interesses ou temas comuns, tendo em conta a maior facilidade na publicação de 

conteúdos. Este crescimento tornou-se vital para a criação de um maior número de relações 

interpessoais que fortalecem o sentido da própria comunidade e a criação de um serviço com 

maior qualidade, através do aumento do número de pessoas envolvidas na produção de 

conteúdos para a Web. Um maior número de utilizadores gera uma maior atualização, 

confirmação e validação dos conteúdos. 

Neste sentido, comparativamente com os tradicionais meios de comunicação, a Web 

possibilita quatro importantes princípios: maior informação e conhecimento, um novo canal 

de comunicação business to business (B2B) e business to consumer (B2C), a crescente criação 

de comunidades virtuais e a facilitação de transações empresariais. 

A Web é hoje reconhecida como uma excelente plataforma comunicacional e é garantia 

de uma comunicação mais eficaz, face à possibilidade de conjugar texto, vídeo, som e imagem. 

 

4. A afirmação das redes sociais como elemento de interação social 

Para Carvalho (2008) a facilidade em publicar conteúdos e comentar posts faz com que as 

redes sociais (online) de desenvolvam, estimulando o processo de interação social e de 

aprendizagem. Este processo de interação e aprendizagem leva a uma maior facilidade na 

permuta de influências. 

Segundo O’Connor (2001: 9), quanto maior for o risco percecionado pelo consumidor na 

aquisição do produto ou serviço, maior é a probabilidade que este tem de procurar a 

informação que considera credível. No turismo, dada a intangibilidade e perecibilidade das 

variáveis e o facto do produto ou serviço não poder ser avaliado, a procura de informação 

revela-se ainda superior. 

Com o incremento tecnológico e a proliferação da Web, o acesso à informação e ao 

conhecimento tornou-se mais facilitado, mais abrangente e muito mais rápido. As redes socias 

transportam-se para a Web como uma forma de uma vivência social dentro desse mesmo 

espaço. 

Para Recuero (2009), a principal função das redes sociais é a possibilidade de relação e 

sociabilização através de ferramentas mediadas por um suporte. Logo, essas ferramentas 

proporcionam que os utilizadores possam comunicar, interagir e construir informação, com 

outros parceiros de rede, deixando rastos que permitem a sua identificação e opinião. 

Ainda, de acordo com Recuero (2009), as redes sociais dividem-se em dois tipos. Por um 

lado, as redes sociais propriamente ditas e, por outro, as redes sociais apropriadas. As 

primeiras são aquelas que suportam as próprias redes sociais dos utilizadores ou atores, são 

sites cujo foco principal está na exposição publica das redes conectadas aos atores, ou seja, 
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cuja finalidade está relacionada à publicitação dessas redes e em que as mais comuns são o 

facebook e linkedin ao apresentarem perfis e espaços próprios dos seus criadores.  

As redes sociais apropriadas são aquelas que, apesar de não terem sido criadas no sentido 

de se apresentarem enquanto espaço para a construção de perfis pessoais, são apropriadas 

pelos utilizadores ao criarem elementos de interesse comum, tais como o twitter, o instagram, 

ou mesmo os blogues. 

Para além de nos referirmos a um ou outro tipo de rede social, podemos considerar que o 

interesse dos utilizadores incide no conceito de agregação de conteúdos, partilha de opiniões 

ou transferência de conhecimento, independentemente do que este mesmo conhecimento 

possa ser. Apesar de se poder afirmar que a ideia de relação social é independente do 

conteúdo (Recuero, 2009: 37), devemos considerar que o conteúdo de um conjunto de 

interações permite identificar o tipo de relação social existente entre os vários utilizadores. 

As relações criadas através de suporte tecnológico apresentam vantagens quando 

comparadas com as pessoais. O distanciamento promovido pela tecnologia garante, caso o 

utilizador pretenda, o anonimato. A relação que se estabelece entre o corpo físico e a 

personalidade do utilizador pode não ser dada a conhecer, contribuindo para uma maior 

facilidade no começo e no términus das relações. Questões como raça, orientação sexual, 

idade, enquadramento social ou limitações físicas podem não ser dadas a conhecer, 

garantindo uma total liberdade de movimentos na Web.  

Os laços sociais, criados através das redes sociais, são a verdadeira razão de conexão entre 

os utilizadores ou atores envolvidos no ato de comunicação, ou seja, são a verdadeira razão da 

congregação das relações estabelecidas entre os utilizadores das redes sociais. 

Podemos afirmar que laços são formas mais institucionalizadas de conexão entre atores, 

constituídas no tempo e através da interação social (Recuero, 2009) e que Wellman (2001: 227) 

define como algo que “consiste em uma ou mais relações específicas, tais como proximidade, 

contato frequente, fluxos de informação, conflito ou suporte emocional. A interconexão 

destes laços canaliza recursos para localizações específicas na estrutura dos sistemas sociais. 

Os padrões destas relações – a estrutura da rede social – organiza os sistemas de troca, 

controle, dependência, cooperação e conflito”. 

De acordo com a PhocusWright, uma empresa especializada em tecnologia de informação, 

citada pela consultora em marketing digital, Phocuswright (2016), o networking social é uma 

das ferramentas mais poderosas para o turismo.  

Este permite-nos reconhecer que a opinião de todos aqueles que conhecemos, e dos quais 

temos uma ideia formada, se torna importante para que possamos validar ou esclarecer 

dúvidas. Numa vertente de turismo, este conceito ganha uma importância acrescida face à 

intangibilidade do produto/serviço. 

Neste sentido, as opiniões que possamos considerar isentas ganham um papel importante 

na nossa tomada de decisão. É por esta razão que os sites referentes a destinos ou recursos 

turísticos apresentam uma significativa representatividade na tomada de decisão do turista. 

Atualmente, com a proliferação de utilizadores de redes sociais, tornou-se habitual a 

colocação de fotografias de paisagens, comida, marcas, locais, etc., acrescida de comentários 

que permitem identificar a opinião do autor. Posteriormente, os comentários fundamentam, 

ou não, essas mesmas opiniões. Desta forma, pode-se referir que as redes sociais permitem 

partilhar as experiências vividas com o mundo. 
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5. O desejo dos Millennials 

A proximidade à tecnologia é um dado adquirido por parte desta geração. A tecnologia é 

utilizada como ferramenta de comunicação bidirecional. Por um lado, perspetivando a 

facilidade de passar determinada mensagem e, por outro, como facilitador de acesso à 

informação quer esta seja formal ou informal. De acordo com a Salesforce Desk.com1 (2015), 

os Millennials recorrem à tecnologia quando necessitam de informação sobre uma qualquer 

organização. Um quarto dos Millennials espera obter resposta de uma empresa no período 

máximo de dez minutos após o envio de uma mensagem através das redes sociais. 

A fidelização é também um fator relevante para a escolha do consumidor. Segundo o 

estudo realizado pela Salesforce Desk.com, 22% dos entrevistados da faixa etária visada já 

desistiram de uma compra por terem sido mal atendidos ou ignorados pelo serviço ao cliente.  

Para além destas evidências, a necessidade de percorrer, num mesmo contacto, várias 

pessoas sem uma resposta concreta e a falta de educação dos colaboradores da organização 

são duas outras experiências negativas que levam à rejeição de uma marca/organização.  

Como já referimos, são as redes sociais, no que à comunicação se refere, o suporte 

preferencial da Geração Millennials. Cerca de 81% dos inquiridos preferem as redes sociais a 

suportes como o telefone, os Websites ou os chats online. Nas redes sociais, o facebook é a 

opção mais comum, cerca de 78% dos entrevistados avaliaram-no como a ferramenta mais 

eficiente para o serviço ao cliente. O Twitter é a segunda opção mais procurada, com 43% dos 

inquiridos a validar esta opção. 

Sobre a forma como gerem a utilização da rede social, 55% dos Millennials referem que 

compartilhariam com amigos e familiares as boas experiências de interação com marcas e 

serviços e 37% compartilhariam no seu perfil qualquer tipo de atendimento que considerassem 

positivo. 

Mas, o que valoriza verdadeiramente a Geração Millennials? De acordo com um estudo 

realizado nos EUA, pela plataforma online de gestão de eventos Eventbrite2 (2015), esta 

geração valoriza essencialmente o conjunto de experiências vividas e o tempo e dinheiro que 

gastam com eles próprios. Não são os bens materiais ou o estatuto da vida profissional que os 

faz felizes, mas sim a criação, partilha e captura de memórias adquiridas nas experiências. O 

estudo concluiu que 78% dos jovens escolheriam gastar dinheiro com experiências em vez de 

objetos materiais. Cerca de 55% afirmaram que estão dispostos a gastar o dinheiro em 

experiências e que 82% dos inquiridos frequentaram mais experiências ao vivo em festas, 

espetáculos, festivais e desporto do que gerações mais velhas (70%). 

Cerca de 77% dos inquiridos referem que as suas melhores recordações foram obtidas em 

experiências e eventos ao vivo. Por outro lado, 69% acreditam que essa forma de estar os 

mantém mais ligados às pessoas, à comunidade e ao mundo. O estudo refere ainda que os 

inquiridos preferem experimentar e viver a vida através de experiências do que investir o 

dinheiro em bens materiais. Os Millennials, ao darem uma elevada importância à informação e 

ao conhecimento, bem como à partilha destes, tornam constante o uso das redes sociais.  

A pesquisa refere ainda que cerca de 69% têm FOMO3, medo de perder uma ótima 

experiência se deixar de estar presente num determinado evento. Os inquiridos consideram 

que cada evento é único e irrepetível. Para a geração, o FOMO não é apenas um fenómeno 

cultural, é visto como uma epidemia. 

                                                           
1 http://www.salesforce.com/desk/overview/. 
2 https://www.eventbrite.pt/. 
3 FOMO é o acrónimo de fear of missing out. 
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Após esta análise, importa referenciar um outro estudo, encomendado pela Asociación de 

Agencias de Viajes del Pacífico y Asia (PATA) e realizado pela consultora Gen C Traveller (2015), 

no qual foram inquiridos cerca de 3000 turistas asiáticos, com idades compreendidas entre os 

15 e os 29 anos e, por isso, referenciados como Geração Millennials. 

De acordo com Porras (2015), citando esse mesmo estudo, os jovens asiáticos, enquanto 

turistas, são grandemente responsáveis pelo incremento do turismo na Europa e são um tipo 

de turista permanentemente conectado e com enorme interesse em conhecer outras culturas. 

De acordo com a consultora, os dados recolhidos apontam para a importância de 

demonstrar interesse e respeito pela cultura dos turistas. Destaca-se, também, a importância 

da existência de informação sobre os recursos turísticos, desejavelmente veiculada em 

formato mobile (telemóvel ou tablet), que são hoje as ferramentas de suporte Web mais 

utilizadas. Segundo o mesmo estudo, a principal motivação da Geração Millennials para fazer 

turismo, fora do seu país, é o desejo de conhecer novos lugares, ter novas experiências para 

partilhar com amigos nas redes sociais, seguir sugestões de familiares e amigos, aproveitar as 

ofertas especiais de viagens e alojamentos. 

Para a consultora, esta é uma população permanentemente ligada à internet e, por essa 

razão, é essencial a oferta tecnológica por parte dos agentes de turismo. O inquérito revelou 

que 70% dos turistas asiáticos realizam as suas reservas via online. Quando questionados sobre 

as aplicações (apps) mais utilizadas, os inquiridos revelam que são todas aquelas que ofereçam 

tradução de idiomas, localização rápida de transportes e alojamento local. A opção sobre o 

alojamento recai normalmente em hotéis de 1 a 3 estrelas. 

  

6. O recurso turístico em rede: Espaço para as redes sociais 

Desde os primórdios que o ser humano sente necessidade de se deslocar entre locais, 

independentemente da razão que possamos encontrar para que o faça. 

Para a OMT (1995: 12), o turismo compreende todas as atividades das pessoas que viajam 

e permanecem em locais fora do seu ambiente habitual, considerando como ambiente 

habitual, uma determinada área em que a pessoa fixou residência e outros locais que 

frequentemente visita, num período não superior a um ano, por motivos de lazer, negócios, 

ou outros propósitos. 

Sabemos que os motivos que levam as pessoas a viajar estão diretamente relacionados 

com as características dos destinos e dos seus recursos. Segundo Cunha (2009), estes podem 

classificar-se em: turismo de recreio, repouso, cultural, étnico, natureza, negócios e 

desportivo. Apesar de distintos nas suas características, o que os permite diferenciarem-se, 

nada impede que estes coexistam no mesmo espaço. 

Ao serem abordadas as características do destino, os recursos existentes devem ser 

considerados. O turismo desenvolve-se nos espaços que apresentam uma série de 

atratividades que geram procura turística (Barbosa, 2009: 6). Segundo Domingues (1997: 256), 

o recurso turístico é todo o tipo de atrativo, natural ou artificial, que exerce um apelo 

suficientemente forte para promover a deslocação de pessoas com o objetivo de ser 

apreciado, visitado, utilizado ou simplesmente fruído. Esta atratividade, que remete o turista 

para uma determinada área (local ou região), é o resultado da atividade humana, e resulta na 

capacidade de atrair todos os que residam fora da região e pretendam pernoitar. Neste 

sentido, quanto melhor se identificar o conjunto de recursos turísticos de uma região, mais 

facilitada será a tarefa de determinar o seu potencial turístico e, obviamente, de estruturar e 

organizar o seu desenvolvimento. 
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Para Machín (1997), singularidade, atratividade e estado de conservação dos recursos 

turísticos, bem como a sua localização e facilidade de acesso, determinam a possibilidade de 

exploração e de atração de um determinado tipo de visitantes. Estes elementos tornam-se 

fundamentais considerando que os Millennials possuem um elevado conjuntos de 

expectativas, comportamentos e preferências em relação a tudo o que se relaciona com as 

suas experiências de viagens. 

No que aos recursos diz respeito, o fácil e correto acesso à informação e a garantia de que 

as expetativas não serão defraudadas durante a sua experiência, são fundamentais para os 

Millennials. 

A existência de conexão wi-fi na chegada ao hotel ou a qualquer outro recurso turístico, 

permitindo antecipar ou confirmar informação, identificar elementos ou partilhar as suas 

fantásticas experiências com amigos em tempo real, faz certamente a diferença. 

Esta geração é aquela que, de acordo com a EnterTravel4 (2014), divide os seus gastos 

anuais entre viagens de lazer e negócios, exigindo uma permanentemente instantaneidade e 

precisão a partir do tablet ou telemóvel. 

De acordo com os mesmos autores, os Millennials exploram os destinos e os seus recursos, 

ansiando por aventuras e experiências únicas e autênticas e valorizam experiências distintas e 

exclusivas que possam ser exibidas nas redes sociais. Para além da exclusividade da 

experiência, esperam encontrar conteúdos personalizados, aquando da compra de bilhetes de 

avião, reserva de hotéis ou pesquisa de restaurantes. Estes são aspetos relevantes de 

adequação dos recursos turísticos que não deve ser apenas à Geração Millennial como também 

a gerações vindouras, garantindo a satisfação e a respetiva fidelização. 

Numa geração tech, comunicar através das redes sociais, mantendo o contato com 

amigos e familiares, através da tecnologia móvel, são aspetos de elevada importância. A 

tecnologia garante uma inegável sensação de poder, proporcionando o acesso a grandes 

quantidades de informação em qualquer momento. A comparação de preços, as sugestões de 

“amigos” em redes sociais ou blogues, durante a viagem, ou as compras online são valorizadas 

pelo conforto e segurança que a conectividade constante possibilita. 

Para a EnterTravel (2014), torna-se fundamental compreender as semelhanças e as 

diferenças entre os grupos de consumidores. A informação permitirá que as organizações 

inovem continuadamente e possam fornecer ferramentas e tecnologias que respondam às 

necessidades de todas as gerações. 

 

7. Metodologia 

Após a revisão bibliográfica considerada mais relevante, refletiu-se sobre a forma como se 

poderia responder à questão primária da investigação, questionando os vários 

condicionalismos existentes para a definição da população e respetiva amostra de estudo. 

A população a estudar está definida pelo enquadramento da investigação e advém da 

literatura estudada, pessoas de ambos os sexos nascidas entre 1982 - 2005 de acordo com 

Feitosa e Ikeda (2010: 5). 

Neste sentido, partindo para uma avaliação quantitativa e recorrendo ao inquérito por 

questionário, foi utilizado o método não probabilístico e escolhida uma amostra por 

conveniência.  

                                                           
4 https://entertravel.wordpress.com/ 

https://entertravel.wordpress.com/
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Foram inquiridos alunos do ensino profissional de uma escola da zona de Lisboa, 

previamente selecionada através do método aleatório, tendo como propósito a base de 

análise da Geração Millennials, (as escolas profissionais da zona de Lisboa foram numeradas 

por ordem alfabética tendo sido utilizada a função aleatória da ferramenta excel da Microsoft). 

Sabia-se que todos os alunos inquiridos correspondiam à faixa etária que se decidiu investigar. 

O questionário, realizado através da ferramenta Google Forms e enviado para os 

respondentes através do facebook, foi previamente testado e validado, no que se refere à sua 

interpretação, por um grupo de dez alunos, similar à amostra estudada e pertencente ao 

mesmo estabelecimento de ensino (ver Anexo 1). O tratamento estatístico foi efetuado 

através dos elementos extraídos da própria ferramenta Google Forms, tendo posteriormente 

sido trabalhados em excel. 

 

8. Análise de resultados 

Dos 104 alunos referenciados nas 5 turmas obtiveram-se 68 respostas, perfazendo cerca de 

65% de respondentes. Das 68 respostas, 40 (58,8%) corresponderam ao género feminino e 28 

(41,2%) ao género masculino. 

 
Figura 1. Género dos inquiridos 

 

 

 
Dos inquiridos, constata-se que todos referem uma utilização frequente (35,3%) ou muito 

frequente da internet (64,7%), corroborando os valores da bibliografia apresentados. 

 
Figura 2. Como considera a utilização que faz da internet? 
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Quando questionados sobre o gosto por viajar, 66,2% revelam que gostam muito de viajar. 

No entanto, 7 inquiridos (10,3%) referem ser indiferente. Considera-se que o nível 

socioeconómico da amostra estudada possa condicionar o resultado desta questão, bem 

como o facto de no questionário não estar mencionado o significado de viajar. 

 
Figura 3. Gosta de viajar? 

 

 

 
Os resultados obtidos na resposta à questão seguinte podem ilustrar o anteriormente 

referido. Quando questionados sobre o hábito de viajar, 13 inquiridos (19,1%) referem que 

pouco ou nada viajam. No entanto, apenas 26 (38,3%) referem viajar bastante ou muito. Estes 

dados, por comparação com os dados lançados por Porras (2015), deixam a Geração Millennials 

portuguesa a uma invejável distância dos Millennials asiáticos. 

 
Figura 4. Costuma viajar? 
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observado na Figura 2, e se pode verificar através da Figura 5, uma elevada percentagem de 

inquiridos destaca a importância do recurso permanente à internet, validando a primeira 

hipótese (H1). 

 
Figura 5. Quando viaja, torna-se determinante ter acesso à internet? 

 

 

 
Inegável é a relação dos Millennials com as experiências. Apenas 1 (1,5%) dos inquiridos 

refere que não é importante que a sua vigem tenha uma forte componente de novas 

experiências. Mais uma vez, este índice acompanha os resultados veiculados por Porras (2015). 

Para 98,5% dos inquiridos, a experiência é importante no decurso da sua viagem. Em suma, as 

viagens têm de apresentar uma forte componente experiencial, permitindo confirmar a 

hipótese 2 (H2). 

 
Figura 6. Quando viaja é importante que a viagem tenha uma forte componente de novas 

experiências? 
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Figura 7. Quando viaja é fundamental partilhar elementos da viagem nas redes sociais? 

 

 

 
No entanto, apesar de uma elevada percentagem não partilhar a informação das suas 

viagens, uma larga maioria, 56 inquiridos (82,4%), costuma recorrer à informação da internet 

ou das redes sociais para identificar e/ou explorar novos recursos turísticos. Estes dados 

permitem concluir que a utilização da Web para identificar/explorar recursos é determinante 

durante a viagem, confirmando a hipótese 4 (H4). Considera-se ainda oportuno identificar que 

o género feminino apresenta maior apetência para recorrer à Web na identificação e/ou 

exploração dos recursos turísticos, como se observa na Figura 8. 

 
 

Figura 8. Durante a viagem costuma recorrer à informação da internet/redes sociais para 
identificar/explorar novos recursos turísticos? 
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Figura 9. Desfrutar de novas experiências é determinante para a marcação da viagem? 

 

 

 
A relação dos Millennials com a internet e com as redes sociais parece ser perfeitamente 
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avaliados manifestam que a internet é determinante para a escolha de um determinado 
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Desta forma, sendo percetível que a internet foi determinante na escolha do recurso 

turístico que se pretendia visitar, considera-se validada a hipótese 6 (H6), como é observável 

na Figura 10. 

 
Figura 10. A internet é determinante para a escolha de um determinado recurso turístico antes ou 

durante a viagem? 
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Sem que se possa considerar determinante, a comunicação dos recursos poderá ter um 

cariz diferente, face aos públicos a quem se dirige. Neste caso, identificou-se uma ligeira 

diferença na tendência de uso da internet ou das redes sociais, sendo o género feminino o 

maior utilizador. 

 
Figura 11. Variação média entre géneros das variáveis investigadas 

 

 

9. Conclusões 

Após a conclusão desta investigação, confirmam-se um conjunto de inputs referenciados pela 
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De facto, constata-se nos dados obtidos uma forte utilização da internet e das redes 
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relatado pela Eventbrite (2015), a Geração Millennials também valoriza, essencialmente, o 

conjunto de experiências vividas.  

Os dados recolhidos permitem ainda identificar que as melhores recordações foram 
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de determinado destino. 

Conclui-se que a amostra de Millennials portugueses estudada em nada não se diferencia 
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Para finalizar, não podemos deixar de salvaguardar, enquanto limitação da investigação, 

o reduzido número da amostra, bem como o facto de os inquiridos, apesar de estarem na idade 

consignada pela literatura e de pertencerem à Geração Millennials, referirem o facto de não 

viajarem muito. Considerando que esta investigação pode ser considerada relevante no 

panorama da geração em questão, sugerem-se duas recomendações para futuras 

investigações. A análise socioeconómica dos respondentes, considerando que esta pode ser 

determinante para o hábito de viajar e para as suas experiências enquanto turistas e uma 

generalização da amostra, incluindo estudantes com outros níveis de escolaridade. 

Por último, salienta-se que já no final desta investigação, foi dado destaque a uma notícia, 

no portal da revista Marketeer (2016) que, pela sua singularidade e oportunidade, merece 

destaque: 

 
Nascidos depois de 1997, os Plurals formam a geração mais etnicamente diversa da história 
dos Estados Unidos da América, são nativos digitais e utilizadores activos das tecnologias 
mobile do ponto de vista do consumo. É assim que a Turner, empresa da Time Warner 
responsável pelos conteúdos de anunciantes em canais como CNN e NBA TV, descreve a 
geração pós-Millennials. A Turner acrescenta que os Plurals são omnívoros do 
entretenimento, o que significa que utilizam um leque alargado de canais e operadores 
para aceder aos conteúdos televisivos e digitais a que querem assistir. Uma das principais 
diferenças entre os Plurals e os Millennials está na forma como as novas tecnologias 
chegaram a cada uma destas gerações. Ao passo que os Millennials tiveram de aprender a 
lidar com uma fonte quase inacabável de inovações e hipóteses, os Plurals esperam e 
exigem que exista escolha. 

 
De facto, os Plurals, que já nasceram no meio da tecnologia digital e da tecnologia mobile, 

usam um alargado número de canais e operadores, no acesso aos conteúdos televisivos e 

digitais, escolhendo e controlando o tipo de conteúdos que querem ver.  

Contrariamente aos Millennials que tiveram de aprender a lidar com uma quantidade 

infindável de inovações tecnológicas, os Plurals exigem que a tecnologia esteja disponível e 

garanta uma elevada abrangência de utilização. 
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Anexo 1. Questionário 

 

O impacto da Geração Millennials na  

comunicação do recurso turístico 

*Obrigatório 

 

1. Qual o seu ano de nascimento? * 

Marcar apenas uma oval 

 Inferior a 1982 
 Entre 1982 e 2005 
 Superior a 2005 

 

2. Qual o género? * 

Marcar apenas uma oval 

 Masculino 
 Feminino 

 

3. Como considera a utilização que faz da Internet? * 

Marcar apenas uma oval 

 1 2 3 4 5  

Nada frequente      Muito frequente 

 

4. Gosta de viajar? * 

Marcar apenas uma oval 

 1 2 3 4 5  

Nada frequente      Muito frequente 

 

5. Costuma viajar? * 

Marcar apenas uma oval 

 1 2 3 4 5  

Nada frequente      Muito frequente 

 

 

 

6. Quando viaja, torna-se determinante ter acesso à Internet? * 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 

 

j 
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Marcar apenas uma oval 

 1 2 3 4 5  

Nada frequente      Muito frequente 

 

7. Quando viaja é importante que a viagem tenha uma forte componente de novas 

experiências? * 

Marcar apenas uma oval 

 Sim 
 Não 

 

8. Quando viaja é fundamental partilhar elementos da viagem nas redes sociais? * 

Marcar apenas uma oval 

 Sim 
 Não 

 

9. Durante a viagem costuma recorrer á informação da Internet/redes sociais para 

identificar/explorar novos recursos turísticos? * 

Marcar apenas uma oval 

 1 2 3 4 5  

Nada frequente      Muito frequente 

 

10. Desfrutar de novas experiências é determinante para a marcação da viagem? * 

Marcar apenas uma oval 

 Sim 
 Não 

 

11. A Internet é determinante para a escolha de um determinado recurso turístico 

antes ou durante a viagem? * 

Marcar apenas uma oval 

 1 2 3 4 5  

Nada frequente      Muito frequente 

 

Obrigado pela sua participação 
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