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RESUMO 

O presente estudo visa perceber quais as motivações que levam um indivíduo a ter como 

atividade de lazer a caça e qual a imagem de destino percebida pelos caçadores, 

relativamente às Zonas de Caça Turísticas da região cinegética do Alentejo. Para alguns 

dos intervenientes estão associadas ao ato cinegético diversas motivações, nomeadamente, 

sociais, de competência e evasão, as quais são influenciadas por fatores pessoais, como a 

idade e fatores de iniciação à atividade cinegética. 

A imagem global de um destino é influenciada pela existência de experiências prévias com o 

mesmo. Os resultados de um inquérito a 901 caçadores mostram que o mesmo se verifica 

com o destino coutadas alentejanas, já que a respetiva perceção é mais favorável, seja na 

dimensão afetiva, seja na dimensão cognitiva da imagem. Sugere-se, assim, que, para 

caçadores regulares, a comunicação de marketing das zonas de caça, reforce a imagem 

com mensagens associadas ao relaxe e ao entusiasmo. 

Compreender as motivações para caçar é muito importante no turismo cinegético porque 

pode ajudar os gestores de zonas de caça a projetar experiências que se aproximem o mais 

possível das necessidades dos clientes, visando uma maior satisfação e fidelização. Nesta 

investigação, verifica-se que as motivações sociais e de competência diminuem com a idade 

dos caçadores, pelo que estas duas dimensões motivacionais podem ser fundamentais para 

atrair caçadores mais jovens, não descurando a motivação de evasão que está patente nos 

caçadores que iniciaram esta atividade por iniciativa própria. 

 

Palavras-Chave: imagem do destino turístico; motivação; turismo; lazer; caça; turismo 

cinegético.	  
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ABSTRACT 

This study aims to understand the motivations which lead an individual to have hunting as a 

leisure activity and what is the destination image perceived by hunters, for the Hunting 

Reserves of the hunting region of Alentejo. For some hunters motivations are associated 

with, in particular, social motives, competence and evasion, which are influenced by personal 

factors such as age and factors which led to the decision to become a hunter in the first 

place. 

The overall image of a destination is influenced by the existence of previous experiences 

with it. The results of a survey of 901 hunters show that the same applies to the Alentejo 

game reserves destinations since the perception is more favourable either in the affective 

dimension or in the cognitive dimension of the image. Therefore, it is suggested that, for 

regular hunters, marketing communication of the hunting areas reinforces the image with 

associated messages to relax and enthusiasm. 

To understand the motivations for hunting is very important in hunting tourism because it can 

help managers of hunting areas to plan experiences that come close to customers’ needs, 

providing greater satisfaction and increasing loyalty. In this investigation, it was found that 

social motivations and competence decline with the age of hunters, so these two motivational 

dimensions can be critical to capture younger hunters, not forgetting the motivation of escape 

which is evident in hunters who initiated this activity on their own. 

Keywords: image of a tourist destination; motivation; tourism; leisure; hunting; hunting 

tourism. 
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CAPÍTULO I – PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

A presente investigação visa perceber, por um lado, quais as motivações que estão 

presentes no processo de escolha da caça como atividade de lazer e, por outro, qual a 

imagem que os caçadores têm das coutadas alentejanas. Assim, pretende-se avaliar a 

importância de variados fatores, associados às motivações e à imagem de destino turístico, 

relativos à problemática em estudo. 

Para tal proceder-se-á, neste capítulo, à contextualização do tema em estudo e à definição 

da problemática de investigação, seguida dos objetivos e questões a investigar. A 

apresentação da estrutura da tese será a conclusão deste capítulo, onde de forma sintética 

se abordarão os capítulos que integram a presente investigação. 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Turismo é o somatório das atividades disponibilizadas pelos governos e privados de forma 

a poderem satisfazer e gerir as necessidades de férias, negócios ou outras viagens (Pearce, 

Morrison & Rutledge, 1998). A Organização Mundial do Turismo [OMT] (1995), define o 

turismo como sendo o “conjunto de atividades desenvolvidas por pessoas durante as 

viagens em locais fora do seu ambiente habitual por um período consecutivo que não 

ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de negócio e outros”. Para a Comissão Europeia 

(1999) o turista é uma pessoa que viaja para um local fora do seu ambiente habitual (i.e. 

distante e não frequentemente visitado) por um período, de pelo menos uma noite, desde 

que essa viagem não seja relacionada com um trabalho ou emprego remunerado. 

A atividade turística tem sido considerada, ao longo dos últimos anos, uma atividade 

económica de elevada importância, à semelhança da sustentabilidade de uma região em 

torno de tal atividade (Boubeta, Carreira & Mallou, 2008; de la Rosa, 2009; Fazenda, 2008; 

Kandampully, 2000; Mathieson & Wall, 1992), sendo desde o início deste século inegável 

que esta indústria é um dos mais importantes sectores económicos do mundo (Chagas, 

2008). A elevada importância desta atividade económica no mundo atual é atestada pela 
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capacidade de gerar os designados “efeitos multiplicadores”, isto é, as consequências 

económicas se repetirem para lá do momento em que o consumo turístico se realiza e em 

sectores direta ou indiretamente relacionados (Lickorisch & Jenkins, 1997; Luís, 2002). 

Desta forma, o turismo passa a ser considerado como um sector prioritário em muitas 

regiões, sendo um fenómeno sociocultural complexo, assente no consumo e produção de 

bens e serviços (Watson & Kopachevsky, 1994). Segundo Lickorisch e Jenkins (1997), 

nenhuma outra atividade consegue ser tão transversal e ter a capacidade de englobar tão 

grande diversidade de serviços e profissões ligadas a diferentes atividades económicas, e 

conciliar as estratégias de desenvolvimento local com as estratégias de escala global, como 

o turismo (Figura 1).  

 

Figura 1: Níveis de dependência da atividade turística, por sector 

Fonte: Adaptado de Lickorisch e Jenkins (1997) 

Efetivamente, os autores consideram variados sectores, agrupando-os por níveis de 

dependência da atividade turística. O sector primário é composto pelos serviços diretamente 
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associados à indústria do turismo, nomeadamente os transportes, agências de viagens, 

hotelaria e atrações turísticas. Os serviços e produtos que serão adquiridos e utilizados no 

local de destino, encontram-se no denominado nível secundário e no terceiro nível estão os 

sectores de atividade, que englobam os serviços, de apoio aos outros dois níveis. 

A Comissão das Comunidades Europeias [CCE] (2006) também refere que o turismo “tem 

impacto em sectores como os transportes, a construção, o comércio a retalho e os diversos 

fornecedores de produtos de férias ou serviços relacionados com viagens de lazer e de 

negócios. Embora algumas grandes empresas internacionais contribuam para este sector, 

ele é dominado principalmente por PME”. Considerando a Europa como principal destino 

turístico do mundo, a mesma Comissão reconhece, desde 1997, o forte potencial do turismo 

na criação de emprego e de riqueza, indicando, também a globalização e a evolução dos 

transportes como fatores decisivos para o rápido crescimento desta indústria. 

Segundo a World Travel and Tourism Council [WTTC] (2013), o sector de Viagens e 

Turismo foi responsável em 2012, direta e indiretamente, por 9% do Produto Interno Bruto 

(PIB) Mundial (6,6 triliões de dólares) concentrando 260 milhões de empregos, que 

representam 1 em cada 11 dos empregos totais do mundo. No total, a indústria do Turismo 

contribuiu com mais 10% de todos os novos empregos criados no ano de 2012. A longo 

prazo, a procura de/e dentro dos mercados emergentes vai ter uma elevada importância 

para o sector, sendo necessário disponibilidade financeira para se investir em infraestruturas 

adequadas para se alcançar o potencial de crescimento pretendido nestas novas fontes do 

sector das Viagens e Turismo. Estes dados recentes e em crescimento constante nos 

últimos anos (OMT, 2014; WTTC, 2013), demonstram a importância desta atividade na 

economia do mundo atual, conseguindo mesmo que as suas consequências económicas 

ultrapassem, em muito, o momento em que se realiza o consumo turístico, bem como, que 

se alastre a outros sectores direta e indiretamente a ele relacionados. Portugal, segundo 

dados do Eurostat, também não fugiu à regra, conseguindo em 2010 exportar perto de 6 

biliões de euros no sector do turismo, que corresponde a 3,6% do PIB e que coloca Portugal 

na sexto lugar do ranking das economias da Zona Euro com maior percentagem do PIB em 

receitas com o turismo externo. Sendo por isso, a atividade turística, um fenómeno de 

elevado interesse tanto para académicos, como para profissionais (Carballo, Araña, León, 

González & Moreno, 2011; Pike, 2002). 
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Paralelamente à importância do turismo na economia, deteta-se um aumento da 

competitividade entre destinos turísticos que são apresentados como produtos, competindo 

principalmente através da imagem transmitida ao turista (Baloglu & Mangaloglu, 2001; Fraiz 

Brea & Cardoso, 2011; Buck, 1993; Valls, 1996). Esta imagem deve ser bastante positiva e 

transmitir emoções que motivem o consumidor e o fidelizem, pois atrair um novo cliente 

pode ser aproximadamente dez vezes mais caro do que reter um cliente atual (Han & Back, 

2008). Assim, surge a relevância do conceito imagem dos destinos turísticos, sendo este um 

dos temas mais investigados no turismo (Baloglu, 1997; Bignami, 2002; Chen, 2001; Echtner 

& Ritchie, 1991; Pike, 2002) e noutras áreas de investigação, pois engloba múltiplas 

disciplinas, dada a sua importância na gestão do destino (Lew, 1988 e Pimentel, Pinho & 

Vieira, 2006). Um dos aspetos que se deve explorar mais aprofundadamente é a estrutura 

que define ou carateriza a imagem do destino turístico (Gutiérrez, Rodríguez & Casielles, 

2006; Pike & Ryan, 2004), uma vez que esta imagem é uma caraterística determinante no 

processo de decisão de compra por parte do Turista (Leal, 2004, 2006).  

A competitividade entre destinos turísticos fez também surgir a pertinência do conceito 

motivação, pois levou a uma segmentação e especialização das ofertas turísticas em função 

das motivações dos turistas, surgindo frequentemente novas modalidades e atividades 

(Gallego, 2008). As motivações são classificadas segundo Moutinho (1987, 2002) como um 

estado de necessidades e um conjunto de condições que exercem uma pressão (push) 

sobre o indivíduo que o levam a realizar determinadas ações por ele consideradas como 

propensas a trazerem-lhe satisfação. Além disso, pode-se definir a motivação turística como 

um conjunto de forças biológicas e culturais que dão valor e sentido às escolhas de viajar e 

de procura de novas experiências (Pearce et al., 1998). 

Deste modo, e analisando a sua natureza, poderão explorar-se as verdadeiras dimensões 

que utilizam os turistas na hora da escolha de um destino, sendo por isso importante o 

estudo das variáveis e fatores que podem ser combinação de desejos, motivações e 

necessidades, atividades de interesse ou imagens que levam o turista a escolher o seu 

destino. 
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1.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO 

A diversidade de temáticas que suscitam o interesse dos investigadores, e a possibilidade 

de cruzamento das mesmas, tornam a tarefa de definição do tema, um dos maiores desafios 

de um trabalho de investigação. No presente estudo, o tema global turismo surgiu pela sua 

importância na economia atual e pela competitividade que existe nos variados destinos e 

nas diversas atividades a eles associadas, como já referimos. Relativamente à atividade 

cinegética, aliando esta área específica ao turismo, surgiu a pertinência do tema turismo 

cinegético pelo seu carácter cultural, por ser um segmento turístico que está em 

crescimento, pelo potencial económico que tem, pela escassez de produção científica 

relativa às variadas dimensões desta atividade de lazer e pelo facto do turismo cinegético só 

ter sido incluído no Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT) para o triénio de 2013 a 

2015, o que certamente será uma oportunidade e um fator de expansão. No caso concreto, 

a aplicação às coutadas alentejanas, a escolha desta região prendeu-se com o facto de ser 

a região do país com maior percentagem de zonas de caça turísticas, zonas estas, 

direcionadas para a atividade cinegética na vertente de turismo. 

O Turismo de Portugal (2012), no PENT 2013-2015, destaca dez segmentos de turismo a 

apostar: Sol e Mar, Religioso e Cultural, Curta Duração em Cidade, Negócios, Golfe, 

Náutico, Residencial, de Saúde, de Gastronomia e Vinhos e o Turismo Natureza. Perante 

estas novas tendências, constata que um turista de natureza além de procurar a realização 

de múltiplas atividades também pretende autenticidade, tranquilidade e repouso. Esta oferta 

turística enquadra-se assim no Turismo em Espaço Rural (TER), nomeadamente na 

contemplação e fruição do meio rural bem como dos seus segmentos mais ativos, como 

passeios a pé, de bicicleta ou a cavalo, a observação de aves ou as atividades cinegéticas 

que dos diversos segmentos de turismo específicos é a base do nosso estudo. 

Até 2013, como já foi referido, a caça nunca tinha sido considerada em nenhum dos 

anteriores planos estratégicos nacionais de turismo, mas a inclusão do turismo cinegético no 

PENT 2013-2015 associado ao turismo de natureza e TER permite que o sector cinegético 

ambicione o reforço da sua capacidade socioeconómica, criando condições para se poder 

trabalhar na qualificação, comercialização e promoção do produto “Caça” como turismo de 

natureza, pois a caça é social e culturalmente associada a vários contextos, como atividade 
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desportiva, experiência cultural e atividade de lazer. O turismo cinegético enquadra-se na 

classificação atribuída pela OMT e adotada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 

dentro da categoria de Produto Turístico Específico Conexo e é apontado, de entre a oferta 

turística mundial e nacional, como um dos produtos turísticos com maior potencial de 

crescimento, contribuindo substancialmente para a economia de muitos países (WTTC, 

2000), estando atualmente subaproveitado. Efetivamente, o turismo de vida selvagem tem 

sido apresentado como uma forma de obter benefícios económicos sustentáveis, ao mesmo 

tempo que apoiam a conservação da vida selvagem e as comunidades locais (Bhandari, 

Stedman, Luloff, Finley & Diefenbach, 2006; Manfredo, 2002). Após muitos anos de 

descrédito da caça por parte de diversos movimentos de conservação da natureza, esta 

atividade parece ter-se tornado novamente aceite, pois já se considera que a gestão 

sustentável da atividade cinegética tem um enorme benefício para a conservação das 

espécies, que pela sua própria natureza se opõe à agricultura e silvicultura modernas e 

intensivas (Baker, 1997; Bauer & Giles, 2002; Radder, Mulder & Han, 2011; Roe, Mulliken, 

Milledge, Mremi, Mosha & Grieg-Gran, 2002). 

Na maioria dos países ocidentais a procura pela caça supera de longe a oferta, levando esta 

tendência a que em certas partes da Europa, incluindo em Portugal, se tenham criado 

clubes e associações com adesão limitada, e por muitas vezes praticamente fechada, que 

obrigam os caçadores a viajar para poderem praticar a atividade cinegética (Bauer & Herr, 

2004). Neste âmbito, o aumento do movimento dos caçadores entre países é notório através 

de evidências estatísticas, tais como: número de licenças emitidas por país de residência, 

passaportes de armas europeu, importações de troféus de caça, entre outros dados 

associados à caça. Como turistas, os caçadores costumam viajar distâncias consideráveis 

na procura duma experiência de caça desejada (Brainerd, 2007). Também é visível o 

aumento exponencial das ofertas de destinos de caça por empresas especializadas, um 

crescimento do número de “férias” internacionais de caça, assim como uma proliferação dos 

meios de comunicação que canalizam a oferta publicitária deste sector de atividade turística 

(Gallego, 2008, 2010). Higginbottom (2004) estimou que as pessoas envolvidas na caça 

e/ou pesca gastaram nestas atividades em 2003, 70 mil milhões de dólares.  
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No estudo de Bauer e Herr (2004), os autores realizaram uma análise através do motor de 

busca Google (www.google.com), assumindo que os mercados do turismo especializado, 

onde se inclui o turismo de vida selvagem, estão igualmente representados na web, e em 

proporção com a dimensão total da amostra da indústria real do turismo, da qual concluíram 

que num universo total de cerca de seis milhões de sites relacionados com o turismo, 8% 

dos casos associa a caça ao conceito de estar envolvido na natureza. Referem também a 

importância, já abordada, da caça em diversos sectores de atividade direta e indiretamente 

relacionados, dando mesmo o exemplo da Austrália, onde os próprios postos de 

abastecimento de combustíveis têm diversos acessórios para as atividades da caça e da 

pesca, sendo estes na maioria adquiridos por turistas. 

A caça, além da sua ligação ao turismo, é uma atividade importante da terra e faz parte do 

principal património cultural para muitas sociedades (Bauer & Giles, 2002; Roe et al., 2002), 

sendo, segundo diversos autores (Gallego, 2008; MacKay & Campbell, 2004; Murray & 

Simcox, 2003; Willebrand, 2009) o turismo cinegético um segmento que se encontra em 

franco crescimento. Tendo contribuído em todo o mundo para uma receita económica direta 

muito significativa, bem como para a criação de um elevado número de postos de trabalhos 

diretos e indiretos, gerando economias de escala (Associação Nacional de Proprietários e 

Produtores de Caça [ANPC], 2007). O turismo cinegético pode assim, diversificar as 

economias nas áreas rurais e aumentar a proteção de importantes habitats (Willebrand, 

2009), inserindo-se no designado turismo dos três “L’s” – Lore, Landscape and Leisure 

(Tradições, Paisagens e Lazer) muito diferente do turismo de massas designado turismo dos 

três “S’s” – Sun, Sea and Sand (Sol, Mar e Praia).  

Em todo o mundo o número de caçadores existentes é bastante significativo. De acordo com 

Bauer e Giles (2002), os Estados Unidos são o país com o maior número de caçadores, que 

rondam os doze milhões e meio, seguido da União Europeia que conta com cerca de seis 

milhões e meio de aficionados pela atividade cinegética. Os dados mais recentes de que 

dispusemos relativamente ao número de caçadores na europa, por país, referem-se a 

setembro de 2010 (The European Federation of Associations for Hunting & Conservation 

[FACE], 2011), onde podemos comparar o número de caçadores, número de habitantes, 

densidade populacional e o ratio populacional de caçadores (Tabela 1). 
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Tabela 1: Caçadores na Europa 
 Número de 

Caçadores 
Número de habitantes 

(Milhões) 
Densidade 

populacional 
Ratio 

populacional 
França 1.331.000 64,1 100 1:48 

Alemanha 351.000 82,5 230 1:233 
Itália 750.000 58,1 193 1:77 

Espanha 980.000 40,5 85 1:41 
Inglaterra 800.000 61,1 248 1:76 

Dinamarca 165.000 5,5 126 1:33 
Finlândia 308.000 5,2 15 1:17 
Noruega 190.000 4,7 14 1:24 
Suécia 290.000 9 20 1:31 
Estónia 16.600 1,3 29 1:78 
Letónia 25.000 2,3 35 1:92 
Lituânia 32.000 3,6 55 1:112 
Polónia 106.000 38,5 123 1:363 
Bélgica 23.000 10,4 341 1:452 
Irlanda 350.000 4,2 58 1:12 

Luxemburgo 2.000 0,5 192 1:250 
Holanda 28.170 16,7 395 1:618 
Áustria 118.000 8,3 98 1:70 

República Checa 110.000 10,2 129 1:93 
Hungria 55.000 9,9 109 1:190 

Eslováquia 55.000 5,4 110 1:98 
Eslovénia 22.000 2 100 1:91 

Suíça 30.000 7,6 185 1:253 
Chipre 45.000 0,8 89 1:17 
Grécia 235.000 10,7 84 1:45 
Malta 15.000 0,4 1.333 1:27 

Portugal 230.000 10,7 116 1:46 
Albânia 14.000 3,6 124 1:257 

Bósnia-Herzegovina 50.000 4,6 90 1:92 
Bulgária 110.000 7,7 69,5 1:70 
Croácia 55.000 4,5 79 1:73 

Moldávia 14.000 4,3 126 1:200 
Montenegro - 0,7 50 - 

Roménia 60.000 22,2 94 1:361 
Sérvia 80.000 10,2 132 1:126 

Turquia 300.000 73,2 94 1:244 

Fonte: Adaptado de FACE (2011)  

O sector da caça em Portugal, apesar de representar apenas 4% da receita do turismo, em 

termos globais, movimentou em 2011 cerca de 270 milhões de euros, tendo um potencial de 

crescimento para um valor anual aproximado de 1.060 milhões de euros. Relativamente a 
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Espanha, o sector movimentou no mesmo ano cerca de 6.000 milhões de euros, ou seja, 

cerca de 14,5% da receita turística (ANPC, 2011). 

De facto, a caça é um produto muito ligado ao turismo e há muito tempo que deixou de ser 

uma necessidade e se transformou numa atividade de lazer ou desportiva, sendo importante 

realçar que as zonas de caça de interesse turístico em Portugal se encontram 

maioritariamente no Alentejo, representando 20,12% do total de todas as zonas de caça 

existentes no país. Na Europa, a caça continua a ser de grande importância cultural 

(Ermala, 1982; Willebrand, 2009) e a maior parte dos cerca de 7 milhões de caçadores 

europeus reside nas cidades, pelo que, obrigatoriamente efetua deslocações para se 

dedicar à atividade gerando assim impactos na atividade turística, sendo a mobilidade outro 

fator de elevada relevância para o desenvolvimento do turismo cinegético. 

Em Portugal o turismo cinegético não é tão desenvolvido quanto se espera, mas ainda 

assim é destino de muitos caçadores europeus, principalmente espanhóis. Os destinos mais 

apelativos à caça são o Algarve e o Alentejo. Dentro do turismo cinegético que pretendemos 

abordar encontram-se dois tipos de caça: caça de pena e caça de pêlo (a referir nas 

espécies cinegéticas). Dentro da caça de pena encontram-se as aves aquáticas e não 

aquáticas, migratórias e sedentárias, das quais destacamos perdizes, codornizes, pombos, 

rolas, patos, narcejas, galinholas e tordos. Relativamente à caça de pêlo, distingue-se entre 

caça menor (coelho e lebre) e caça maior (javali, corso e veado). 

Neste sentido, definem-se dois problemas centrais para investigação: o que motiva um 

indivíduo a caçar e qual a imagem que os caçadores têm das coutadas alentejanas. O 

primeiro problema, pretende identificar um conjunto de fatores que motivam determinados 

indivíduos a encontrarem na atividade cinegética, uma atividade de lazer, com o objetivo de 

posteriormente se desenvolverem estratégias de gestão da atratividade deste sector. O 

segundo problema visa identificar qual a imagem do destino, coutada alentejana, percebida 

pelos caçadores, por forma a serem desenhadas linhas de intervenção, para um acréscimo 

na eficácia da promoção das zonas de caça turísticas, neste caso específico da região 

cinegética do Alentejo. 
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1.3. OBJETIVOS E QUESTÕES A INVESTIGAR 

De acordo com a contextualização e problemática da presente investigação, compreender 

as motivações que levam um indivíduo a participar em determinada atividade de lazer ou 

turística e medir o constructo da imagem de um determinado destino turístico, encontram-se 

no leque dos temas atualmente mais investigados, quer pelo interesse teórico, quer pelas 

variadas potencialidades de aplicação dos seus resultados em estratégias de gestão. 

De acordo com os problemas de investigação apresentados, foram estabelecidos diversos 

objetivos. Desta forma, como objetivos gerais propomos: 

- identificar as motivações que levam um indivíduo a praticar a atividade cinegética; 

- caraterizar a imagem do destino, coutadas alentejanas, percebida pelos diferentes 

caçadores.  

Em termos mais específicos esta investigação pretende: 

- caraterizar o perfil do caçador; 

- identificar os fatores pessoais que influenciam as motivações dos caçadores; 

- verificar se há particularidades motivacionais nos caçadores que frequentam as 

coutadas alentejanas;  

- comparar a imagem percebida das coutadas do Alentejo, dos caçadores que as 

frequentam, com os caçadores que nunca as frequentaram; 

- relacionar a imagem cognitiva com a imagem afetiva 

Tendo em conta a quase inexistência desta tipologia de estudos aplicados à atividade 

cinegética, pode considerar-se que este estudo apresenta um cariz inovador. Apesar de a 

caça ser objeto de algumas investigações, estas não têm recaído simultaneamente sobre a 

imagem de destino de zonas de caça e motivações. Efetivamente, em Portugal não há, do 

nosso conhecimento, nenhum estudo com esta abordagem. A nível global, as investigações 

sobre caça direcionam-se mais para a sustentabilidade regional, para as motivações de 

determinado tipo de caça (de processo ou de troféu) e para a satisfação do caçador, de 

forma isolada. Assim, o presente estudo visa compreender as motivações que levam um 
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indivíduo a participar na atividade cinegética e medir o constructo da imagem de destino das 

zonas de caça turísticas do Alentejo, percebendo as motivações e comportamentos dos 

caçadores. 

 

1.4. ESTRUTURA DA TESE 

Para se atingirem os objetivos traçados, a presente investigação encontra-se dividida em 

cinco capítulos (Figura 2), que de forma sintética passamos a apresentar: 

Figura 2: Estrutura do estudo 
Fonte: Elaboração Própria 

O primeiro capítulo contextualiza, define e justifica a problemática a ser investigada, sendo 

formulados os problemas de investigação a partir dos quais se traçam os objetivos, as 

questões e as hipóteses a serem testadas. 

 

I 
• Problemática e objetivos da investigação 

II 
• Revisão da literatura 

III 
• Modelo de análise e metodologia de investigação 

IV 
• Análise e discussão dos resultados 

V 
• Conclusões 
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No segundo capítulo discutem-se os principais conceitos associados à problemática da 

investigação, tendo por base uma revisão da literatura sobre a atividade cinegética, a região 

do Alentejo e as temáticas associadas às motivações e à imagem do destino turístico. 

O modelo de análise proposto, será apresentado no terceiro capítulo, bem como o conjunto 

de relações possíveis a ele subjacentes. Será também descrita a metodologia de 

investigação a ser utilizada, começando por se relacionar com a revisão bibliográfica 

realizada, de forma a serem definidos os instrumentos de recolhas de dados adequado ao 

modelo da pesquisa, com definição dos fatores a serem avaliados e validados. Para esta 

validação de atributos serão utilizadas técnicas de estatística multivariada, nomeadamente a 

análise fatorial de componentes principais. 

No quarto capítulo procederemos à análise e discussão dos resultados obtidos, 

principalmente dos que se encontram associados à atividade cinegética, à imagem do 

destino turístico e às motivações dos caçadores. Esta análise será realizada com recurso 

aos softwares estatísticos SPSS (Statistical Program for Social Sciences) e AMOS. 

No último capítulo desta investigação, será realizada uma breve síntese das várias etapas 

do estudo, apresentando-se as principais conclusões e limitações da investigação e 

identificando-se os aspetos em que este trabalho poderá contribuir para o conhecimento 

científico e as implicações práticas para os diversos intervenientes na atividade cinegética. 

Serão ainda enumeradas algumas propostas para futuras investigações. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

Depois de uma breve abordagem à problemática em estudo nesta investigação, é 

necessário efetuar uma revisão da literatura que permita enquadrar o presente estudo e que 

posteriormente se traduza na definição e construção do modelo a ser seguido. Este capítulo 

está estruturado com os seguintes temas: 

- revisão relativa ao sector da caça, com respetivo enquadramento histórico, 

legislação e situação atual; 

- descrição global do Alentejo, com enquadramento geográfico, acessibilidades e 

atividades de especialização regional; 

-  motivação no turismo e as escalas de medida para a motivação no lazer, 

nomeadamente no que se refere à atividade cinegética; 

- imagem do destino, com análise do conceito, estrutura, processo de construção e 

das escalas de medida dos respetivos atributos. 

 

2.1. – A CAÇA 

Não exageramos se dissermos que uma das atividades que proporcionou maior prazer ao 

homem ao longo da sua história foi a caça (Montoya, 2003). O exercício da caça ou ato 

venatório é considerado como sendo “todos os atos que visam capturar, vivo ou morto, 

qualquer exemplar de espécies cinegéticas que se encontre em estado de liberdade natural, 

nomeadamente a procura, a espera e a perseguição” (Lei n.º 173/99, de 21 de setembro).  

 

2.1.1. – ENQUADRAMENTO HISTÓRICO 

São imensos os vestígios que nos foram deixados desde a aparição do homem que fazem 

referencia à caça. A caça da pré-história não era uma atividade lúdica, como é hoje, mas 

sim uma atividade necessária à sobrevivência dos seres humanos e das tribos. Em 
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Portugal a arte rupestre do Vale do Côa, revela os nómadas caçadores e pescadores do 

Paleolítico, presentes em variadas pinturas e gravuras desta área, classificada Património 

Mundial pela Unesco em 1998.  

Ribeiro (1962) refere que, já na Grécia antiga, Hércules era um grande caçador, até de 

leões, Aquiles apanhava veados e Ulisses caçava as garças com as suas setas. Montoya 

(2003) refere que durante a idade média além da vertente de lazer (já naquela época), a 

caça também era uma necessidade para alguns. Os nobres caçavam por motivos lúdicos e 

por esta ser também uma atividade que os treinava para a guerra, enquanto que, as classes 

mais humildes caçavam para comer. Nesta época veio a caça com falcão, o açor e o 

esmerilhão, a chamada caça de altanaria (Ribeiro, 1962). 

Foi já na civilização romana que foram elaboradas as primeiras leis, de que haja 

conhecimento, para a caça, tendo como princípio base a pertença da caça ao primeiro 

ocupante das terras, podendo este proibir que nelas se caçasse (Saramago, 1997). 

Também Aquilino Ribeiro, um verdadeiro amante da caça e da natureza, refere que: 

“ (...) a fim de exercerem a seu cómodo semelhante atividade, os reis dispunham 

em torno da capital duma coutada, chamada Coutada Nova ... era já aquela 

coutada real, campo de façanhas cinegético-judiciais de Pedro, o Cru, que no 

monte ministrava justiça, e para D. Sebastião, que monteando se exercitava 

para a guerra.” (Ribeiro, 1962, p.38) 

Seguindo as leis elaboradas para a caça pelos romanos, os primeiros indícios da caça em 

Portugal como atividade regulamentada datam de 1111, ainda quando condado, antes de 

ser uma nação (Almeida, 1963). Os caçadores da época teriam de pagar uma contribuição 

aos donos dos terrenos, cujas áreas privadas eram denominadas, já na época, de coutadas 

e pertenciam ao rei, nobres ou proprietários com autorização do rei, sendo o assunto da 

caça tratado de acordo com as conveniências do poder real, senhorial e inclusive 

eclesiástico. Após o Tratado de Zamora (1143), a atividade da caça foi alvo de variados 

cenários, tendo aparecido as primeiras legislações sobre esta atividade no reinado de D. 

Afonso V (1438-1477) que definiram penalidades aos transgressores e limitaram os 

processos de caça, determinando que: 
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“ (...) pessoa alguma não mate nem cace perdizes, lebres nem coelhos com bois, 

nem com fios de arame, nem com outros alguns fios nem tome nenhuns ovos 

das ditas perdizes, sob pena de quem o contrário fizer pagar da cadeia (...) ” 

(citado em Almeida, 1963, p. 59).  

As coutadas eram, já na época, áreas privadas que pertenciam ao rei, nobres ou 

proprietários de terras e que iam aumentando ou diminuindo de reinado para reinado, por 

vezes com muitas reclamações do povo que apesar do interesse utilitário da caça (para 

alimento e vestuário) também reclamavam dos prejuízos que a atividade da caça provocava 

à agricultura. O povo dedicava-se principalmente à caça menor como perdizes, coelhos e 

lebres, estando destinada a caça maior às classes mais favorecidas. Da caça maior há 

variadas referências, à época, a javalis, ursos e touros.  

Outra data importante para a história da atividade cinegética foi o ano de 1253 em que D. 

Afonso III instituiu o primeiro defeso oficial a abranger todo o território português, onde 

estabeleceu que não se podia caçar desde “o dia de cinzas até Santa Mª de Agosto” 

(Saramago, 1997), período este de reprodução das espécies cinegéticas. Este período de 

defeso não era muito diferente do atualmente existente. Afonso V também estabeleceu 

defesos mas mais curtos do que os iniciais, decretando que: 

“ (...) em todos os nossos reinos, nos meses de março, abril e maio, pessoa 

alguma não mate nem cace coelhos, nem, láparos com cães, nem com bestas, 

nem ao piano, nem com furão, nem redes, nem com outra nenhuma armadilha, 

com que os possam matar, tendo respeito a nesse tempo fazer sua criação ... 

além da dita defesa geral em nossos reinos, em especial os lugares seguintes a 

saber: Lisboa, ... e Almada que pessoa alguma não mate nem cace perdizes 

com candeios nem com rede de cevadoiro, nem com perdigão, ou perdiz de 

chamada (...) ” (citado em Almeida, 1963, pp. 59-60). 

Durante o reinado de D. Sebastião (1557-1578) foram promulgadas novas leis para 

regulamentação da atividade cinegética, sendo de especial interesse a publicada em 1565, 

onde consta a penalização aos infratores, diferenciada por classe social. No reinado de D. 

Filipe II (1581-1598) estabeleceu-se o direito de se caçarem espécies consideradas pelo 

povo como prejudiciais, sobretudo os lobos, por causarem enormes danos nos animais, 



II – Revisão da Literatura 

 

16 

estabelecendo-se incentivos para o controlo das alcateias (Almeida 1963). Estes incentivos 

foram suspensos, pelo Alvará de 16 de Agosto de 1674. 

Neste período, tornou-se popular o uso da espingarda o que fez aumentar os adeptos da 

caça e esta tornou-se mais fácil e eficiente, o que por falta de legislação clara e de gestão 

dos recursos por parte dos proprietários das terras e dos nobres levou a um decréscimo 

elevado de variadas espécies como, os javalis, os ursos e os touros. 

Para se reduzirem os efeitos negativos com o uso exagerado das espingardas e arcabuzes, 

foram estabelecidos limites para o seu uso e penas para quem desrespeitasse a lei com a 

publicação da Carta de Lei de 12 de outubro de 1612. Já no reinado de Filipe IV, em 1624, 

insiste-se novamente nos perigos das armas de fogo, determinando a Carta de Lei de 23 de 

fevereiro que “... nenhuma pessoa atire com munição para se não destruir a criação das 

aves e se não perder a arte de atirar ...” (Almeida, 1963, p. 63). 

Estas limitações mostraram-se insuficientes e no final do século XVII estavam extintas as 

principais espécies cinegéticas de caça maior, que como já foi referido, da preferência dos 

nobres e das classes mais favorecidas. Estes, procuraram nas arenas as antigas emoções 

das montarias, incrementando o toureio equestre com rojão (Almeida, 1963). Somente com 

o Alvará de 1 de julho de 1776 se regulamentou novamente o uso das espingardas e 

arcabuzes referindo-se que “... para se não destruir a criação das aves, e por não se perder 

o primor e arte de tirar a ponto com espingarda, nenhuma pessoa use na espingarda, 

arcabuz ou qualquer tiro de fogo, de munição pelouros pequenos, nem tire com ela nem a 

traga consigo”. Este Alvará determina ainda que as penas aplicadas aos caçadores pela 

Carta de Lei de 23 de fevereiro de 1624 seja também aplicada “... os que vendem munições, 

ou vazam ou fazem moldes para ela ...”.  

Já em 1842, no reinado de D. João VI, se determinou que caberia às Câmaras Municipais o 

controlo da regulamentação das práticas cinegéticas, ditando as condições em que se 

poderia exercer a atividade cinegética, períodos de defeso e processos de caça autorizados 

(Almeida, 1963). 
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Nos anos compreendidos entre 1901 e 1905 foram publicados Decretos Reais cujo principal 

objetivo era o fomento florestal, mas tendo os proprietários como contrapartida a autorização 

da criação de coutadas. Estes diplomas definiram as condições em que os proprietários 

podiam entregar as suas propriedades ao então regime parcial de Polícia Florestal, bem 

como poderiam estes solicitar a criação de reservas de pesca e caça (Bastos, 2005).  

O mesmo autor refere ainda que até à publicação do Decreto-Lei n.º 23 460, de 17 de 

janeiro de 1934, se reconhecia que a regulamentação da caça havia sido realizada de modo 

vacilante, sendo por vezes exageradamente “favorável” aos caçadores e por outras 

demasiadamente “a favor” dos proprietários, tendo sido ano após ano publicados diplomas, 

leis e decretos-lei, sem se encontrar um acordo entre os intervenientes na atividade 

cinegética e continuando a caça sem sequer ser conhecida como atividade florestal. 

Só em maio de 1967 se reconheceu a caça como atividade de requisitos e caraterísticas 

próprias, definindo-se um quadro legal específico com a promulgação da Lei n.º 2132, de 26 

de maio, que definiu as bases gerais do regime jurídico do exercício da caça, das coutadas, 

ou coutos de caça e reservas de caça, da criação artificial da caça, do comércio da caça, da 

responsabilidade penal e civil associada à atividade cinegética e da fiscalização da mesma 

atividade. 

Em 1974, com o Decreto-Lei n.º 354-A/74, de 14 de Agosto, procedeu-se à revisão da lei da 

caça nos seus aspetos fundamentais, com vista a harmonizar, dentro do possível, os 

diferentes interesses dos indivíduos envolvidos nesta atividade, tendo em consideração os 

seguintes aspetos: a caça ser um recurso natural renovável, mas sujeito a ordenamento 

cinegético com o fim de garantir a continuidade e preservação desse património; o exercício 

da caça deveria processar-se, sempre que possível, num regime de igualdade de 

oportunidades; harmonização da atividade cinegética com o aproveitamento e valorização 

do património agrícola. Neste decreto-lei, dentro das diversas matérias legisladas, damos 

especial destaque aos seguintes itens: a preocupação do uso de armas de fogo 

automáticas, ou semiautomáticas, tendo limitado as mesmas ao uso máximo de dois 

cartuchos no carregador; a criação de uma nova entidade fiscalizadora, os “caçadores 

vigilantes” eleitos democraticamente pelos caçadores de cada concelho, organizados em 

comissões venatórias concelhias que integravam também as recém-criadas comissões 

venatórias regionais; a concessão de coutadas com possibilidade de serem requeridas 
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por associações de agricultores, câmaras municipais, juntas de freguesia, outras 

associações e fundações de utilidade pública, comissões venatórias ou outras pessoas 

coletivas, proprietários dos terrenos, usufrutuários ou arrendatários; restrição da 

industrialização do exercício da caça apenas às coutadas turísticas. 

Ainda no ano de 1974, houve necessidade de regular com pormenor o funcionamento das 

coutadas turísticas por meio de um diploma especial, o Decreto-Lei n.º733/74, de 21 de 

dezembro. Neste diploma houve o cuidado em assegurar que a exploração de coutadas 

com fins turísticos fosse realizada apenas por empresas turísticas, tendo-se criado para o 

efeito um registo especial para esse tipo de empresas na Direção Geral do Turismo. O 

caráter excecional do exercício da atividade venatória nas coutadas com fins turísticos, 

também refletido neste diploma, é justificado pelo interesse que poderia existir noutras 

atividades turísticas e como fonte de divisas estrangeiras. 

Em 1975, pelo Decreto-Lei n.º 407-C/75, de 30 de julho, foram extintas todas as coutadas 

existentes, com exceção das reguladas pelo Decreto-Lei n.º 733/74, de 21 de agosto, que se 

refere unicamente às coutadas turísticas. Além da extinção das existentes, o mesmo 

diploma revogou todas as disposições legais que previam a constituição de coutadas, à 

exceção das que possuíam fins turísticos. Segundo Bastos (2005) após esta extinção das 

coutadas, caminhou-se gradualmente para a degradação do património faunístico, facto este 

que as raras medidas tomadas pelos diversos governos foram ocasionais e ineficazes. 

Em 1977, o Governo, pela Portaria n.º 523-A77, de 13 de agosto, reduziu o período de caça 

à perdiz-vermelha, lebre e sisão para dois meses, limitou o abate diário de lebres para uma 

e de perdizes-vermelhas para seis, suspendeu, no continente, a caça de coelhos com a 

ajuda de furões, relativamente às espécies cujo período venatório terminava em março, 

antecipou o seu fecho para o último domingo de fevereiro e também antecipou o fim da caça 

aos patos para o último domingo de janeiro. 

Até 1979 já estava prevista a possibilidade da realização de treinos para cães de caça pelo 

Decreto n.º 47 847, de 14 de agosto de 1967, embora limitada aos trinta dias que 

antecediam a abertura da caça e sem a possibilidade de utilização de espécies criadas em 

cativeiro. Por solicitação dos caçadores, o Governo pelo Decreto-Lei n.º 106/79, de 2 de 

maio, autorizou a instalação de campos de treino para utilização dos caçadores durante todo 
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o ano e destinados à prática de carácter venatório, incluindo o exercício de tiro, treino de 

cães e largada e abate de espécies cinegéticas criadas em cativeiro.  

A base da legislação atual a vigorar em Portugal chegou somente em 1986 com a Lei da 

Caça n.º 30/86, de 27 de agosto e o Decreto-Lei n.º 136/96, de 14 de agosto, revogados 

pela Lei n.º 173/99, de 21 de setembro, que estabeleceram o regime jurídico de 

conservação, exploração e proteção dos recursos cinegéticos. Em 2004 foi publicado o 

Regulamento da Lei de Bases Gerais da Caça pelo Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de 

agosto, com uma redação posterior dada pelo do Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro que 

vieram regulamentar a Lei n.º 173/99, de 21 de setembro, anteriormente referida, em 

diversos pontos. 

 

2.1.2. – REGIÕES CINEGÉTICAS E ZONAS DE CAÇA 

Com base no artigo 142.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, Portugal encontra-

se dividido em cinco regiões cinegéticas (Figura 3), para efeitos administrativos da caça. A 

1ª região cinegética, denominada de região Norte, a localizada mais a norte do país, é 

composta por 86 concelhos. A 2ª região, região Centro, é composta por 78 concelhos e a 3ª, 

região de Lisboa e Vale do Tejo, por 51 concelhos. A 4ª região, região cinegética do 

Alentejo, que engloba 47 concelhos, é das mais pequenas em número de concelhos que a 

constituem, mas a maior em área e é sobre as zonas de caça Turísticas desta região 

cinegética que assenta uma parte da problemática do presente estudo. A 5ª região 

cinegética, região do Algarve, esta sim, a mais reduzida em número de concelhos que a 

constituem, sendo unicamente composta por 16 concelhos, também é a que apresenta a 

menor área. 
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Figura 3: Mapa das regiões cinegéticas de Portugual 

Fonte: Banci (2009) 

A Lei n.º 30/86, de 27 de agosto,confirmada pela Lei n.º 173/99, de 21 de setembro, já 

considerava que a atividade cinegética pudesse ser exercida em todos os terrenos, 

excetuando aqueles onde a caça fosse considerada perigosa para a tranquilidade ou saúde 

das pessoas, ou provocasse graves danos nos bens, também excluía o exercício da caça 

em terrenos fechados, nos parques ou jardins anexos a habitações e nas terras cultivadas 

durante os períodos necessários à proteção das culturas. Pela mesma lei, os terrenos 

cinegéticos eram considerados “aqueles onde é permitido o exercício da caça, incluindo as 

áreas de jurisdição marítima e as águas interiores” e os terrenos não cinegéticos “aqueles 

onde não é permitida a caça”, sendo estes constituídos pelas áreas de proteção. A lei de 

1986 possibilitava ao governo definir as reservas de caça segundo dois regimes cinegéticos: 
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- O Regime Cinegético Geral, com gestão única e exclusiva do Estado que concedia o 

direito de caça a todos os que estivessem habilitados para o efeito; 

- O Regime Cinegético Especial, em zonas definidas por regulamentação do Ministério 

da Agricultura e cuja exploração seria concedida principalmente a associações ou 

clubes de caçadores, sociedades privadas ou proprietários em nome individual. 

Neste regime, o direito de caça era reservado às pessoas que tivessem autorização 

da entidade gestora. 

Assente nesta legislação, o Regime Cinegético Especial não podia ocupar mais de 50% do 

território de caça de cada município e poderiam existir quatro tipos distintos de Zonas de 

Caça: Nacionais, Sociais, Associativas e Turísticas. Pela Lei n.º 173/99, de 21 de setembro, 

foram criadas as zonas de caça municipais em substituição das zonas de caça sociais e foi 

estabelecido que as zonas de caça associativas e turísticas, consideradas mais seletivas e 

dispendiosas para o caçador, não deveriam ultrapassar mais de 50% de cada território 

municipal. À semelhança deste último ordenamento, o Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de 

agosto, ainda hoje em vigor, considera que as zonas de caça, a constituir em áreas 

contínuas, de acordo com as normas de ordenamento cinegético regulamentadas por planos 

de gestão (PG), planos de exploração (PE), planos globais de gestão (PGG) e planos 

específicos de gestão (PEG), podem ser dos seguintes tipos: 

- Zonas de Caça Nacionais (ZCN): administradas exclusivamente pelo Estado e 

constituídas em áreas, que permitam a formação de núcleos, de potencialidades 

cinegéticas a preservar ou em áreas em que motivos de segurança assim o exijam; 

- Zonas de Caça Municipais (ZCM): de interesse municipal e a serem constituídas 

para proporcionar, o exercício organizado da caça, a um número maximizado de 

caçadores; 

- Zonas de Caça Associativas (ZCA): de interesse associativo, a serem constituídas 

para privilegiar o incremento do associativismo dos caçadores, conferindo-lhes a 

possibilidade de exercerem a gestão cinegética; 

- Zonas de Caça Turísticas (ZCT): para privilegiar o aproveitamento económico dos 

recursos cinegéticos, garantindo a prestação de serviços adequados e consideradas 

de interesse turístico.  
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Tabela 2: Zonas de caça (associativas, municipais e turísticas) por regiões cinegéticas 

 
ZCA ZCM ZCT TOTAL 

1ª Região Cinegética (Norte) 369 306 27 702 

2ª Região Cinegética (Centro) 471 342 111 924 

3ª Região Cinegética (Lisboa e Vale 
do Tejo) 424 118 143 685 

4ª Região Cinegética (Alentejo) 1100 211 1000 2311 

5ª Região Cinegética (Algarve) 251 52 45 348 

Fonte: Adaptado do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (2014)  

Estas zonas de caça encontram-se, em Portugal Continental, divididas por cinco regiões 

cinegéticas (cf. Tabela 2).  

A gestão dos recursos cinegéticos (definidos mais adiante), pelo Decreto-Lei n.º 202/2004, 

de 18 de agosto, é competência do Estado, podendo este transferi-la ou concessioná-la nos 

moldes atrás definidos. Como já foi referido, uma das problemáticas presentes neste estudo 

refere-se às ZCT, cujos titulares destas zonas de caça devem, pelo artigo 42.º do Decreto-

Lei n.º 201/2005, de 24 de novembro, comunicar até ao dia 15 de junho de cada ano, à 

então Direção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF), os resultados anuais de exploração 

da época venatória terminada onde devem constar o número, nacionalidade e a qualidade 

dos caçadores que praticaram a atividade venatória nas respetivas zonas. Estes dados 

podem permitir uma análise e delineamento dos processos de gestão das respetivas zonas 

de caça. 

Cabe ressalvar que as zonas de caça de interesse turístico (ZCT) localizam-se 

maioritariamente na região do Alentejo, representando nesta região cinegética 43,27% do 

total das zonas de caça lá existentes e sendo respetivamente 20,12% do total de zonas de 

caça de Portugal. 
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2.1.3. – CALENDÁRIO VENATÓRIO EM PORTUGAL 

Como já referimos, data de 1253 o primeiro defeso venatório que, para todos os efeitos 

pode ser considerado como o primeiro calendário venatório. Desde então e como já foi 

mencionado, o respetivo calendário foi alvo de sucessivas alterações até às leis redigidas 

desde 1986, que contêm em termos muito próximos, as mesmas disposições relativamente 

aos períodos de caça, calendário nacional de caça por espécie cinegética, bem como 

definição de jornada de caça, que é considerada como o exercício do ato venatório de um 

caçador por um dia de caça, dia este que é considerado em, regra geral, do nascer ao pôr-

do-sol. 

O Decreto-Lei de 1986 já previa, para as principais espécies, os períodos durante os quais 

era permitida a sua caça, destacando-se neste estudo, as seguintes: de outubro a dezembro 

estava autorizada a denominada “caça geral”, período durante o qual se podia caçar coelho-

bravo, perdiz-vermelha e lebre; de setembro a final de novembro, em algumas regiões, a 

caça da codorniz; o dia 15 de agosto, marcou, até ao ano de 2011, para muitos aficionados 

o início da atividade cinegética com a abertura da caça à rola-comum, pombo e pato; de 

outubro a fevereiro a caça ao javali pelos processos de montaria ou batida, podendo ser 

também caçado pelo processo de espera, durante o período de lua cheia que está definido 

no Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, como “o período que decorre entre as oito 

noites que antecedem a noite de lua cheia e a noite seguinte à noite de lua cheia”. Este 

calendário pode variar de acordo com o tipo de zona de caça, região cinegética ou natureza 

da caça, sendo para o efeito editado em cada época venatória, o respetivo calendário de 

caça acompanhado das condições anexas em edital. 

Em 2012, pela primeira vez foi publicado um calendário venatório para três épocas 

venatórias, 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015, pela Portaria n.º 137/2012, de 11 de maio, 

mantendo-se períodos e limites de abates por espécies distintos para terrenos ordenados e 

não ordenados . 

No que diz respeito aos dias de caça, a Lei n.º 173/99, de 21 de setembro limitava o 

exercício da caça no regime não ordenado e nas ZCM e ZCA às quintas-feiras, domingos e 

feriados nacionais obrigatórios, excetuando o dia de Natal. O mesmo diploma previa 

algumas exceções na caça ao javali, permitindo que a mesma seja realizada pelo 
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processo de espera nas noites de lua cheia, independentemente dos dias de semana, e pelo 

processo de montaria também aos sábados. Nas ZCT, as espécies autóctones podem ser 

caçadas em qualquer dia da semana (exceto o dia de Natal, tal como nas restantes zonas 

de caça) de acordo com o plano de exploração e a caça às aves migratórias pode ser 

praticada três dias por semana definidos pela entidade gestora. Também neste ponto 

existiram algumas alterações nas ZCM e ZCA com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

202/2004, de 18 de agosto. Nestas zonas de caça os dias de caça para as espécies de caça 

maior, à semelhança do que já acontecia nas ZCT, passaram a ser os que a entidade 

gestora preveja nos respetivos planos de ordenamento cinegético ou de exploração. 

Relativamente às espécies de caça menor sedentária ou migratória, as ZCM e ZCA passam 

a poder acrescentar mais um dia de caça por semana, tendo o mesmo de ser comunicado à 

então Direção Geral de Recursos Florestais e também estar previsto no plano de 

ordenamento e exploração cinegética. 

Relativamente ao horário da jornada de caça, pelo mesmo Decreto-Lei, o exercício da caça 

só é permitido entre o nascer e o pôr-do-sol, exceto: 

- na caça aos patos, pelo processo de espera, em que é permitida desde que seja 

efetuada até 100 metros dos planos de água e desde uma hora antes do nascer do 

sol, até uma hora após o pôr-do-sol; 

- na caça a espécies de caça maior pelos processo de aproximação e em período de 

lua cheia pelo processo de espera; 

- na caça aos pombos, tordos e estorninhos-malhados, fora dos locais definidos como 

passagem só é permitida até às 16 horas.  

 

2.1.4. – PROCESSOS DE CAÇA 

Segundo vários diplomas legais e baseado no artigo 90.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 

de agosto, a caça pode ser efetuada pelos seguintes processos: de salto, em que o caçador 

se desloca com o objetivo de procurar, perseguir e/ou capturar espécies cinegéticas que ele 

próprio encontra, com ou sem os cães de caça; à espera, estando o caçador parado, 

aguarda as espécies cinegéticas a capturar com ou sem negaça, ou chamariz e com a 

possibilidade de utilizar ou não cães de caça para o cobro; de batida, em que o caçador 

aguarda, para capturar as espécies cinegéticas levantadas por batedores com o uso ou não 

de cães de caça; com furão, processo exclusivo para a caça aos coelhos-bravos, à espera 
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com auxílio do furão; a corricão, processo realizado apenas com o auxílio de cães de caça e 

com ou sem pau, em que o caçador se desloca a pé ou a cavalo; de cetraria, em que o 

caçador utiliza aves de presa adestradas para a captura de espécies cinegéticas, com ou 

sem auxílios de cães de caça; de aproximação, processo exclusivo para as espécies de 

caça maior, pelo qual o caçador se desloca para capturar determinado exemplar; de 

montaria, também processo exclusivo para a caça das espécies cinegéticas designadas de 

caça maior, em que o caçador aguarda, em local definido e são usadas matilhas de caça 

maior, conduzidas por matilheiros, com o objetivo de levantar as espécies; com lança, que é 

outro processo destinado exclusivamente às espécies de caça maior, pelo qual o caçador, 

com ou sem auxílio de cavalo e de cães de caça, utiliza a lança para capturar os exemplares 

pretendidos. 

	  

2.1.5. – RECURSOS CINEGÉTICOS 

Os recursos cinegéticos são definidos como: 

“ (...)as aves e os mamíferos terrestres que se encontrem em estado de 

liberdade natural, quer os mesmos sejam sedentários no território nacional quer 

migrem através deste, ainda que provenientes de processos de reprodução em 

meios artificiais ou de cativeiro e que figurem na lista de espécies que seja 

publicada com vista à regulamentação da presente lei, considerando o seu valor 

cinegético, e em conformidade com as convenções internacionais e as diretivas 

comunitárias transpostas para a legislação portuguesa”. (Decreto-Lei n.º 

202/2004, de 18 de agosto, 2004, p. 5319) 

As espécies cinegéticas são assim divididas em dois grandes grupos (Tabela 3): a caça 

menor e a caça maior. O grupo da caça menor é por sua vez dividido em aves (sedentárias, 

migradoras ou parcialmente migradoras), também designadas por espécies de pena ou 

aladas (perdiz-vermelha, codorniz, narceja, pato, pombo, rola, tordo, galinhola, tarambola, 

faisão, ...) e em mamíferos ou espécies de pêlo (coelho-bravo, lebre, raposa e saca-rabos). 

O segundo grupo é constituído por animais de porte médio ou mesmo grande porte (javali, 

veado, corso, gamo, muflão). 
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Tabela 3: Lista de espécies cinegéticas 

LISTA DE ESPÉCIES CINEGÉTICAS 

1 – Caça menor 

1.1 – Mamíferos 
Coelho-bravo 

Lebre 
Raposa 

Saca-rabos 

1.2 – Aves 

Sedentárias Migradoras ou parcialmente migradoras 
Perdiz-vermelha 

Faisão 
Pombo-da-rocha 

Pega-rabuda 
Gralha-preta 

Pato-real 
Frisada 

Marrequinha 
Pato-trombeteiro 

Arrabio 
Piadeira 

Zarro-comum 
Zarro-negrinha 
Galinha-d’água 

Galeirão 
Tarambola-dourada 

Galinhola 
Rola-comum 

Codorniz 
Pombo-bravo 
Pombo-torcaz 
Tordo-zornal 

Tordo-comum 
Tordo-ruivo 

Tordeia 
Estorninho-malhado 

Narceja-comum 
Narceja-galega 

2 – Caça maior 
Javali 
Gamo 
Veado 
Corço 
Muflão 

Fonte: Adaptado do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto (2004) 

A perdiz-vermelha (alectoris rufa) distribui-se pela Península Ibérica, o Sul e o Centro da 

França e o Norte da Itália. No sul da Inglaterra foi introduzida por volta do ano 1770. No 

entanto, as tentativas de aclimatização a outras regiões têm deparado com dificuldades, 

devido à sensibilidade às modificações das condições ambientais (Sacarrão, 1963). 

Segundo a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de 

Portugal [CONFAGRI] (2013) em Portugal, esta espécie, é relativamente abundante em 

quase todo o território e pelo seu comportamento e qualidades desportivas é provavelmente, 

a par do coelho-bravo, a espécie cinegética mais apreciada. Alimenta-se principalmente de 

sementes e de rebentos de plantas bravias e agrícolas, mas também fazem parte da sua 
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dieta alimentar insetos, moluscos e outros invertebrados (CONFAGRI, 2013). É uma ave 

sedentária, com um peso médio de 700 gramas e um comprimento de 34 centímetros, 

preferindo regiões áridas e pedregosas, os cerros bravos, as orlas dos bosques, as clareiras 

no meio do arvoredo, os vinhedos, etc. (Sacarrão, 1963). 	  

O coelho-bravo (oryctolagus cuniculus) é uma espécie europeia e a sua área nativa é o 

Sudeste europeu, em particular a península ibérica. Há muitos séculos espalhou-se do Sul 

para o Centro e Norte da Europa, seguindo-se depois as introduções nas mais diversas 

regiões do Mundo. O comprimento do coelho-bravo varia entre 38 e 45 centímetros e um 

peso médio de 1200 gramas (Sacarrão, 1963). 

Estas duas espécies são as principais presas da maioria dos predadores da Península 

Ibérica, que aliando este facto a serem também as espécies cinegéticas mais apreciadas 

pelos caçadores ibéricos, tornam a sua gestão essencial para o futuro da atividade 

cinegética, no que diz respeito à caça menor (CONFAGRI, 2013). 

O tordo (turdus spp.) é das espécies de caça menor migratória mais apreciada, tanto pelas 

caraterísticas desportivas, como pelas caraterísticas culinárias, de modo que a perseguição 

às espécies desta família é bastante grande. Já na Roma antiga se caçavam tordos com 

armadilhas, sendo engordados posteriormente em cativeiro (Sacarrão, 1963). A maioria das 

espécies de tordos migram do Norte da Europa (desde a Eurásia do Norte, até à Rússia e 

Sibéria), onde se reproduzem, para Sudoeste ou Sul da Europa onde passam o inverno 

(Cancela, 2008). As espécies que frequentemente passam por Portugal são: o tordo-comum 

(turdus philomelos), tordo-zornal (turdus pilaris), tordo-ruivo (turdus iliacus) e a tordeia 

(turdus viscivorus). O comprimento destas espécies varia entre os 20 centímetros do tordo-

ruivo e os 26 centímetros da tordeia, com pesos entre as 60 e as 150 gramas 

respetivamente (Cancela, 2008). 

A galinhola (scolopax rusticola) habita e reproduz-se em quase toda a Europa e Ásia, 

excetuando o Norte destas regiões. É, segundo Sacarrão (1963), uma ave parcialmente 

migradora que hiberna na Península Ibérica, nos países mediterrânicos, Norte de África e 

Sul da Ásia. É durante os meses de outubro e novembro que chega a Portugal, regressando 

aos países de origem entre fevereiro e março. Estes movimentos migratórios são realizados 
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preferencialmente em noites de luar. Tem uma envergadura de 50 a 56 centímetros, com 

um comprimento total (da ponta do bico à extremidade da cauda) de 33 a 35 centímetros, 

com um bico que mede entre 6,5 a 8 centímetros e pesa cerca de 325 gramas (Banci, 

2009). Esta espécie de caça menor instala-se preferencialmente nos bosques, sendo por 

isso também conhecida como a “dama dos bosques”, com vegetação espessa e terrenos 

húmidos onde encontra alimento adequado. 

O veado (cervus elaphus), segundo Sacarrão (1963), distribuísse dividida em variadas 

subespécies pela Europa e parte da Ásia, vertente Sul do Himalaia, Argélia, Tunísia, 

América do Norte, entre outras regiões. Na Península Ibérica e segundo o mesmo autor a 

única subespécie existente é a cervus élaphus hispanicus, conhecida também por veado-

vermelho, por a mesma possuir uma coloração castanho-avermelhada no pelo do dorso, 

apresenta um comprimento total que varia entre 1,75 e 2 metros e um peso aproximado de 

150 quilogramas. Atualmente em Portugal é uma espécie reduzida, mas em expansão, que 

se tem limitado principalmente a ZCT ou a regiões sujeitas a proteção especial. 

O javali (sus scrofa) encontra-se principalmente em regiões florestais, montes cobertos de 

matas espessas ou em regiões pantanosas rodeadas de canaviais. Segundo Sacarrão 

(1963), nos anos sessenta, esta espécie estaria reduzida a pequenos núcleos populacionais 

e confinada a algumas regiões fronteiriças das Beiras, Trás-os-Montes, Gerês e também na 

Tapada de Mafra. Atualmente encontra-se distribuído por todo o território continental e é 

uma espécie de elevada importância venatória, económica e ecológica. Geralmente os 

javalis encontram-se em grupos de 8 a 10 indivíduos e deslocam-se principalmente durante 

a noite. A sua longevidade é de cerca de 27 anos, o seu comprimento varia entre 1,30 e 

1,70 metros e o seu peso em adulto entre 80 a 200 quilogramas (Sacarrão, 1963).  

As espécies que mereceram uma descrição mais detalhada, encontram-se neste estudo 

como sendo as preferidas dos nossos inquiridos no que respeita a espécies de caça menor 

sedentárias (perdiz-vermelha e coelho-bravo), espécies migratórias (tordo e galinhola) e 

espécies de caça maior (veado e javali). 
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2.1.6. – A CARTA DE CAÇADOR 

Em Portugal, segundo o artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, todo o 

caçador português está obrigado a estar acompanhado durante o ato venatório da carta de 

caçador, bilhete de identidade ou passaporte, licença de caça, licença dos cães que o 

acompanhem, licença de uso e porte de arma de caça, livrete do manifesto da arma 

utilizada e declaração de empréstimo, quando a arma não é do próprio e o seguro de 

caçador. 

O exame para atribuição da carta de caçador, previsto na lei portuguesa, destina-se a 

contribuir para a formação na biologia das espécies cinegéticas (Bastos, 2005). O candidato 

a caçador é submetido a exames onde lhe são avaliados os conhecimentos teóricos 

relativos à legislação, fauna, ordenamento cinegético, meios e procedimentos de caça e 

conhecimentos práticos relativos ao manuseamento de armas de fogo, bem como a 

medidas de segurança. Esta avaliação tem como objetivo verificar se o interessado possui 

os conhecimentos e aptidões necessárias ao exercício venatório.  

 

2.1.7. – REGULAMENTAÇÕES INTERNACIONAIS 

Tendo em vista uma exploração sustentável do património cinegético, é de especial 

importância que exista uma legislação atualizada, bem elaborada e tendo em atenção além 

dos aspetos culturais e tradicionais, que como já referimos provocaram ao longo do tempo 

diversas divergências entre caçadores, proprietários e entidades gestoras, os 

conhecimentos científicos. Relativamente à legislação portuguesa relativa ao sector 

cinegético, a mesma já foi explanada no presente estudo, faltando debruçarmo-nos nas 

regulamentações internacionais que têm de ser respeitadas e que achamos de todo 

pertinente serem aqui abordadas. 

A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente foi realizada em 1972 em 

Estocolmo e vinte anos mais tarde no Rio de Janeiro, com a designação de Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento. Daí surgiram um conjunto de 
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documentos e compromissos, destacando-se a Convenção da Diversidade Biológica 

(Bastos, 2005). Nestas conferências a conservação da Natureza foi abordada, à escala 

mundial, numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, através da preservação de 

diversos componentes naturais da biodiversidade. 

No espaço comunitário, somente em 1979 com a Convenção para a Conservação da Vida 

Selvagem e dos Habitats Naturais Europeus (Council of Europe, 1979), conhecida como 

Convenção de Berna, é que a caça foi abordada como uma atividade de desenvolvimento 

sustentável, estabelecendo-se regras com os objetivos de conservação da flora e fauna 

europeias e dos seus habitats. Desta convenção surgiu a Diretiva n.º 79/409/CEE, de 2 de 

abril, mais conhecida por Diretiva das Aves, na qual se definiram períodos de defeso e/ou 

procedimentos que regulavam a exploração das espécies selvagens, estabeleceram-se 

suspensões temporárias ou de locais de exploração com o objetivo de restabelecer os níveis 

populacionais de algumas espécies e estabeleceram regras para o transporte e 

comercialização de animais selvagens. Foi também elaborada nesta Diretiva uma listagem 

das espécies que seriam consideradas de cinegéticas e também, ficou prevista a criação de 

Zonas de Proteção Especial (ZPE) nos habitats definidos como prioritários para a 

conservação das populações das aves. 

Em 1992, foi publicada a Diretiva Comunitária n.º 92/43/CEE, de 21 de maio, mais 

conhecida por Diretiva dos Habitats, que destaca os tipos de habitats e de espécies, da flora 

e da fauna, cuja necessidade de conservação e de interesse comunitário exigiram a criação 

das denominadas Zonas Especiais de Conservação (ZEC). Desta forma, a regulamentação 

relativa à conservação da Natureza foi assente nas Diretivas das Aves e dos Habitats, 

estabelecendo-se uma rede ecológica europeia, englobando as ZEC e as ZPE, denominada 

de Rede Natura 2000, destinada a garantir a conservação dos habitats naturais e das 

espécies de interesse comunitário (Bastos, 2005).  
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2.2. – A REGIÃO DO ALENTEJO 

A região do Alentejo situa-se no Sul de Portugal continental e até 2006, com a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 21 de abril que aprovou o Programa para a 

Reestruturação da Administração Central do Estado, compreendia uma área geográfica de 

27.275,90 quilómetros quadrados (INE, 2006) que já representava um terço do total do país. 

Era uma região constituída pelos concelhos dos distritos de Évora, Beja e Portalegre e por 

quatro concelhos localizados a sul do rio Sado inseridos no distrito de Setúbal (Alcácer do 

Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines). Com as alterações territoriais realizadas com a 

Resolução Ministerial atrás mencionada, suscitadas pelas orientações comunitárias relativas 

à nomenclatura das unidades territoriais para fins estatísticos (NUTS), o Alentejo sofreu uma 

alteração territorial com a integração da NUTS III Lezíria do Tejo na NUTS II Alentejo. 

De acordo com o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional [FEDER] (2012), esta 

alteração aumentou a região alentejana em mais 4.275 quilómetros quadrados, que 

representa um acréscimo de 15%, passando a compreender 31.550,90 quilómetros 

quadrados e a incluir 11 novos concelhos, localizados nos Distritos de: 

- Santarém (Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio 

Maior, Salvaterra de Magos e Santarém); 

- Lisboa (Azambuja).  

Devido a esta reorganização territorial, o Alentejo, é atualmente a maior NUTS II de Portugal 

ocupando 34,3% do território nacional e encontra-se dividido em cinco unidade territoriais: 

Lezíria do Tejo, Alto Alentejo, Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo, com um 

total de 58 Concelhos (Figura 4). 
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Figura 4: Dimensão territorial do Alentejo 

Fonte: FEDER (2012) 

É uma região cortada pelas bacias hidrográficas do Tejo, do Guadiana e do Sado e detém 

um património natural e cultural riquíssimo, do qual faz parte o montado, que é um dos 

elementos de enorme importância para a paisagem europeia e o qual possui uma grande 

biodiversidade, sendo um espaço emblemático dos sistemas culturais e naturais do 

Mediterrâneo. 

Atualmente observou-se alguma redução na paisagem predominante do coberto autóctone, 

de sobro e azinho, quer devido aos incêndios, quer a algumas patologias. O 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva foi também um projeto estruturante que está 
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a contribuir de uma forma muito significativa na criação de riqueza e emprego, 

principalmente, na agricultura, energia e turismo, bem como no abastecimento domiciliário 

de água que até há poucos anos ainda era deficitário em diversas áreas. Segundo o 

Programa Operacional do Alentejo 2007/2013 (FEDER, 2012), na envolvente da albufeira do 

Alqueva têm sido criadas algumas unidades hoteleiras e a agricultura de regadio tem 

proliferado a um ritmo elevado. 

Para além do montado e das bacias hidrográficas, a região do Alentejo tem uma linha de 

costa marítima com uma extensão de 263 quilómetros, considerada uma das mais bem 

preservadas da Europa, pelo que uma grande extensão foi considerada reserva natural e 

enquadrada na Rede Natura 2000 (FEDER, 2012). Os cereais, vinha e olivais continuam a 

fazer parte da planície, levemente ondulada, cuja média de altitude é de 200 metros, 

composta pela componente do pastoreio, tornando-se desta forma uma paisagem única e 

riquíssima (Bastos, 2005). 

Relativamente aos índices demográficos, os resultados do Censos 2011 (INE, 2012) indicam 

que a população residente na região do Alentejo diminuiu 2,5% relativamente ao ano de 

2001, sendo em 2011 de 757.302 indivíduos, que equivalia a 7,2% da população do país e 

representva uma densidade populacional de 24 habitantes por quilómetro quadrado, muito 

inferior aos 114,5 habitantes por quilómetro quadrado relativa à densidade média do país. 

Os dez municípios, desta enorme região, com mais população residente em 2011 eram 

Santarém, Évora, Beja, Santiago do Cacém, Benavente, Odemira, Portalegre, Cartaxo, 

Almeirim e Elvas, tendo sido registado um aumento significativo de população residente no 

município de Benavente (Figura 5). 
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Figura 5: População residente nos 10 municípios com mais população da região do Alentejo 
Fonte: Elaboração Própria 

Nesta região diminuiu ligeiramente a percentagem de jovens de 13,7% em 2001 para os 

13,6% de 2011 e aumentou, também de forma ligeira, a percentagem de idosos de 22,3% 

para 24,2%. A nível profissional a população empregada encontra-se maioritariamente em 

atividades de serviços, que representa 68,6% do total de empregados. A indústria emprega 

14,7%, a agricultura 9,4% e a construção civil 7,3%. Contudo, numa análise cuidada aos 

ramos de atividade de especialização regional, constata-se que a “Agricultura, Silvicultura, 

Caça e Pesca” tem sido o sector de especialização da generalidade dos municípios da 

região do Alentejo, sendo o primeiro ramo de atividade de 55 dos 58 municípios, estando 

excluídos unicamente os municípios de Portalegre e Évora que apresentam como área de 

especialização económica “Outras atividades de serviços” e o município de Sines que 

evidencia as atividades económicas ligadas à indústria, em grande parte motivado pela zona 

industrial lá instalada (INE, 2012). 

No que diz respeito às acessibilidades e infraestruturas, a região do Alentejo possui, devido 

à sua excelente localização geográfica, uma presença significativa nas redes transeuropeias 

de transportes e uma razoável cobertura da rede rodoviária, das quais se destacam as 

autoestradas A1 (que liga a região a Lisboa, Coimbra e Porto), A2 (que estabelece a ligação 
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ao Algarve e Lisboa) e A13 (que estabelece a ligação entre Santarém e a Marateca, 

permitindo a articulação entre as redes viárias do Centro e do Sul do país). Continua, no 

entanto, a existir uma deficiente ligação rodoviária entre os principais municípios da região e 

algumas assimetrias intrarregionais, no que diz respeito ao transporte público de 

passageiros, evidenciando algumas deficiências, principalmente nas áreas territoriais mais 

afastadas dos eixos principais e dos maiores aglomerados populacionais. Relativamente à 

rede ferroviária, esta continua a ter debilidade estrutural por não unir de forma satisfatória os 

principais centros urbanos, tendo, no entanto, sido melhoradas as linhas regionais, 

nomeadamente a linha do Sul e a linha de Évora, que estabelecem ligações às principais 

redes ferroviárias nacionais. No âmbito do sistema aeroportuário tem existido uma evolução 

bastante positiva, podendo esta região contar com o aeroporto de Beja e dois aeródromos, o 

de Évora e o de Ferreira do Alentejo (Privado), dispondo assim de uma rede vocacionada 

para a vertente turística/recreativa e de apoio logístico à proteção civil. Sines, com o 

complexo constituído pelo porto marítimo, onde está instalada a plataforma logística de 

Sines e a zona industrial que lhe está associada, é um local estratégico para a economia e 

turismo da região, sendo a principal porta de acesso marítima desta região (FEDER, 2012).  

A região do Alentejo possui outros pontos fortes ainda não mencionados, mas que merecem 

algum destaque como: a identidade cultural , a fileira agroalimentar, a cortiça, os recursos 

geológicos e a diversificação das indústrias. Os elementos patrimoniais (tangíveis e 

intangíveis) constituídos pelos centros históricos, estações arqueológicas, castelos, fortes, 

tradições, artesanato e gastronomia, entre outros, constroem a forte identidade cultural com 

carácter e singularidade desta região. Ao Alentejo está também obrigatoriamente associado 

um vasto leque de produtos agroalimentares como vinho, azeite, carne e queijos de 

qualidade e notoriedade reconhecida, tendo muitos deles denominações protegidas. 

Relativamente à cortiça, a região do Alentejo é a líder de produção de cortiça em Portugal, 

que por sua vez é o líder mundial deste produto, existindo já na região algumas empresas 

produtoras de artigos transformados de cortiça. O Alentejo possui também uma das 

principais reservas de minérios metálicos da Europa, sendo também detentor de reservas de 

rochas ornamentais (granito, mármore e xisto) bastante consideráveis. No que diz respeito 

ao desenvolvimento industrial, nos últimos anos têm-se instalado nesta região indústrias de 

componentes electrónicos para automóveis e para a aeronáutica, o que tem alterado e 

diversificado o perfil de especialização produtiva do Alentejo (FEDER, 2012). 
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Assente em toda a estrutura cultural, ambiental, económica e social já referenciada, a região 

alentejana possui, variados recursos turísticos multifacetados, com vincada autenticidade e 

singularidade que lhe permitem ter um desenvolvimento turístico sustentável, composto por 

motivações e produtos diversificados como a cultura, o sol e o mar, a gastronomia e vinhos, 

o ambiente rural, a natureza e a caça. Bastos (2005) no seu estudo, e de acordo com o 

presente trabalho, refere que o Alentejo passou a ser um local de passagem obrigatória para 

os amantes da caça, a qual trouxe a esta região do interior animação e um influxo da vida 

societária e tem desempenhado um papel importante na sociedade, na economia e na 

cultura. 

No Estudo de Avaliação da Atratividade dos Destinos Turísticos de Portugal Continental 

para o Mercado Interno de 2009 (Turismo de Portugal, 2010), as regiões são analisadas 

como marca-região, tendo o estudo como principal objetivo especificar a forma como cada 

marca é percecionada. Para este fim, a análise pressupôs oito variáveis, algumas das quais 

já abordadas na descrição da nossa região do Alentejo, com o objetivo de medir a 

atratividade dos destinos turísticos das regiões e a imagem percebida pelos consumidores 

relativamente a cada uma das marca-regiões. O referido estudo identificou para a avaliação 

da marca-região as seguintes variáveis: Clima, Paisagem Natural, Paisagem Urbana, 

Gastronomia, População Local, Património Histórico, Oferta Hoteleira e Oferta Cultural e 

Social. Considerando que o nosso estudo tem particular interesse na região alentejana, foi 

relativamente ao dossier da marca Alentejo que exploramos alguns resultados do referido 

estudo, que concluiu ser evidente a existência de um estereótipo, por vezes limitativo em 

relação à geografia do Alentejo, relativamente ao que é a marca Alentejo. Bastantes 

inquiridos associaram claramente a marca Alentejo ao seu interior, não surgindo 

imediatamente a imagem do Litoral Alentejano, pelo que o presente estudo considera ser 

evidente a existência de uma diferenciação entre as marcas “Alentejo” e “Litoral Alentejano”. 

É importante referir que este estudo do Turismo de Portugal criou um índice de atratividade, 

por forma a mensurar a capacidade que uma região tem, em conseguir desenvolver nos 

indivíduos o desejo de a visitarem. Este índice resultou da adição de quatro dimensões 

baseadas nas oito variáveis já mencionadas (Figura 6).  
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Figura 6: Atratividade da marca-região 

Fonte: Turismo de Portugal (2010) 

O índice de atratividade da marca Alentejo calculado foi de 62,9, ligeiramente superior aos 

59,1 da média nacional, sendo esta região especialmente explicada por seis das oito 

variáveis iniciais, não existindo relevância da Paisagem Urbana e do Património Histórico. A 

Oferta Hoteleira e o Clima surgem como as variáveis mais relevantes na atratividade do 

Alentejo tendo sido referenciadas cada uma por 25% dos inquiridos, seguindo-se a 

Paisagem Natural com 17%, a Oferta Cultural com 12%, a Gastronomia com 11% e a 

simpatia da População Local com 9%. 

O Clima é de facto uma variável com grande impacto no índice de atratividade do Alentejo. 

Estando esta região geograficamente localizada no Sul de Portugal, onde existem 

temperaturas médias mais elevadas quando comparadas com as restantes regiões do país, 

tendo um clima mais ameno e uma menor probabilidade de precipitação, torna-se um fator 

muito relevante para os indivíduos que pretendem realizar atividades ao ar livre, 

representando o Clima do Alentejo uma proposta de férias segura. No entanto, também é 

patente neste estudo que a atratividade do Clima é mencionada para as estações da 

Primavera e Outono, considerando, os inquiridos, as temperaturas bastante elevadas do 

Verão um ponto negativo. A associação da marca Alentejo a determinadas estações do ano, 

devido à perceção por parte dos inquiridos relativamente ao Clima, leva a que a duração 
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média das estadias nesta região é mais curta do que a média nacional. 

O estudo conclui ainda que existe uma imagem positiva da paisagem alentejana associada 

a pouca confusão, à ausência de multidões, à sensação de tranquilidade e de evasão. 

Contudo estes aspetos também potenciam uma pequena duração das estadias, recaindo 

sobretudo nos fins de semana, porque além de existir a associação da tranquilidade ao “não 

há nada para fazer”, há a perceção da falta de infraestruturas hoteleiras de grande 

dimensão, estando esta oferta assente principalmente em unidades de TER. Assim, o 

Alentejo é uma região procurada para umas curtas férias gastronómicas e de descanso em 

simbiose com a natureza e com a população local considerada simpática, hospitaleira e 

tranquila. 

De 2006 a 2012 esta região registou um aumento de 80.000 dormidas de turistas nacionais 

e 90.000 de turistas do mercado internacional, correspondendo a um aumento de 47% 

(Turismo de Portugal, 2012). O mesmo documento refere que o Alentejo deve incentivar e 

diversificar as experiências de turismo rural aproveitando o património histórico, ambiental e 

paisagístico, a gastronomia e os vinhos. Relativamente ao turismo de natureza é ainda 

referida a necessidade da diversificação de experiências do turismo equestre, bem como do 

turismo cinegético, especializando o serviço e desenvolvendo boas práticas de 

sustentabilidade. 

 

2.3. - MOTIVAÇÃO 

Apesar de existirem diversos estudos, dedicados à motivação para viajar e a escalas de 

medida para a motivação no lazer, o motivo que leva um caçador a procurar uma zona de 

caça ainda é um tema muito pouco explorado nas investigações de turismo.  

Para compreendermos as motivações dos caçadores para se deslocarem para uma zona de 

caça, é essencial partirmos de uma análise dos modelos teóricos existentes em diversos 

estudos do comportamento do turista, seguido de um estudo detalhado da fundamentação 

teórica sobre as dimensões da motivação para viajar, e especificamente dos constructos da 
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motivação para o lazer. Efetivamente, um estudo aprofundado de uma atividade de lazer 

não pode ser percebido sem primeiro se compreender o que impulsiona os indivíduos a 

praticá-la. Por fim, analisar alguns estudos existentes acerca do tema específico da Caça.  

Segundo Beerli e Martín (2004a) diversos autores afirmam que as motivações influenciam o 

processo de construção de imagem do destino (Baloglu & McCleary, 1999; Stabler, 1995; 

Um & Crompton,1990) e outros sugerem que as motivações influenciam diretamente o 

componente afetivo (Baloglu, 1997; Dann, 1996; Gartner, 1993), considerando que, sendo 

as imagens afetivas associadas aos sentimentos despertados por um determinado local, os 

indivíduos com diferentes motivações podem avaliar um destino de forma semelhante, 

desde que, a sua perceção satisfaça as suas necessidades. 

 

2.3.1. – CONCEITO 

Conceituar o termo motivação, tão amplamente estudado desde há muito pela Psicologia e, 

mais recentemente, objeto de estudo de outras ciências como a Sociologia, a Economia, e 

as ciências que se preocupam com o comportamento humano, torna-se numa tarefa 

complicada devido à multiplicidade de conceitos. Apenas para citar um exemplo: há, à 

partida, duas perspetivas básicas de análise da motivação, uma como impulso e outra como 

atração. 

Quando consideramos a motivação como -impulso- significa que sua origem é instintiva, 

criada a partir de necessidades internas, como a fome. Esta teoria é baseada nos modelos 

explicativos como os de Freud e de Hul. Geen, Beatty e Arkin (1984), definem motivação 

como o funcionamento de processos intrapessoais que ativam e mantêm comportamentos. 

Acrescentando, Harmer (2001) refere que a motivação é então um tipo de força interior que 

impulsiona a pessoa a fazer alguma coisa para atingir um objetivo. 

Se considerarmos a motivação como – atração - então os motores do processo são a razão 

e a emoção. Os indivíduos fazem escolhas que os atraem, em direção a algo prazeroso, 

sendo uma força que os puxa em determinada direção. Existem também alguns teóricos que 
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admitem que os dois princípios são complementares, sendo a motivação um impulso que 

leva a atração a fazer a escolha por uma determinada situação. A motivação é o que faz 

com que os indivíduos, deem o melhor de si e, façam o possível para conquistar o que 

ambicionam. A motivação impulsiona a ação e, o seu grau motivacional influencia a adesão 

a determinada atividade ou ação, tornando-se um elemento fundamental para o 

desenvolvimento do ser humano.  

Da mesma opinião é Vergara (1999) definindo a motivação como uma força e uma energia, 

que nos impulsiona na direção de alguma coisa. Esta é, inteiramente intrínseca, isto é, está 

dentro de nós, nasce das nossas necessidades interiores e, por ser intrínseca, na sua 

opinião ninguém motiva ninguém. O impulso à ação pode ser gerado internamente pelo 

raciocínio do indivíduo, ou pode ser provocado por estímulos externos (provenientes do 

ambiente). 

Outra definição de motivação, patente no estudo de Kapoor e Kulshrestha (2009), considera 

este fator como uma ativação interna dos desejos, necessidades e preocupações visando a 

satisfação, considerando Kozak (2002) existir uma relação muito estreita entre necessidades 

e motivações. 

Skinner estudou a motivação como um condicionamento da mente, enquanto Kurt Lewin 

considera que a motivação é originada maioritariamente pela influência do meio ambiente 

sobre o indivíduo. Porém Murray e Maslow consideram a questão das necessidades 

humanas como ponto determinante da motivação (Bergamini, 2002). 

A motivação é, na globalidade de conceitos, uma das caraterísticas psicológicas mais 

estudada, sendo um fator de grande importância na formação da imagem (Baloglu & 

McCleary, 1999; Marques, 2009; Rodrigues & Brito, 2009). Pelo que, nascendo de uma 

necessidade, representa uma predisposição desenvolvida com a função de iniciar, 

alimentar, sustentar e orientar desejos através da aquisição de um produto (Mowen, 2000). 

Também no turismo a motivação desencadeia todo o processo de consumo. 
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No presente estudo estamos perante uma atividade de aventura e lazer, dotada de um forte 

sentido de risco e incerteza, sendo fundamental uma análise cuidada das motivações que 

levam determinados indivíduos a dedicarem-se à atividade cinegética. 

 

2.3.2. – A MOTIVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO APLICADA AO TURISMO 

Lundberg (1971) publicou um dos primeiros estudos de motivação para viagens, composto 

por 18 motivações que podiam influenciar um indivíduo a viajar. Desde então, as motivações 

de viagem e lazer têm sido estudadas por muitos investigadores de variadas áreas 

(Crompton, 1979; Dann, 1977) e tem tido especial interesse na análise do comportamento 

do consumidor e do turista (Jones, 2011).  

Segundo Fodness (1994), a teoria da motivação descreve um processo contínuo e ativo de 

fatores internos psicológicos, tais como, necessidades, desejos e objetivos que originam um 

nível desconfortável de tensão. A junção dos fatores necessidades e tensão desconfortável 

levam o indivíduo a procurar algo que lhe permita diminuir a tensão, satisfazendo as 

necessidades. De forma semelhante, Goossens (2000) considera que os indivíduos são 

motivados por um esforço constante de estarem num estado estável e equilibrado. Também 

Mayo e Jarvis (1982) consideram que o que leva um indivíduo a viajar é a satisfação de 

necessidades. Satisfação essa de necessidades, que encontramos na hierarquia das 

necessidades de Maslow de 1943, que é possivelmente a mais conhecida teoria da 

motivação e o modelo mais aplicado na literatura de turismo. Esta teoria foi modelada numa 

pirâmide, cuja base é constituída pelas necessidades fisiológicas, seguida por necessidades 

de sentimento de segurança, necessidades psicológicas (amizade, amor, estima e respeito) 

e autorrealização. 

O estudo dos aspetos relacionados com as motivações, por se tratar de uma chave de 

ignição que desencadeia um processo que leva um turista à escolha de um destino, torna-se 

extremamente importante (Kotler, Bowen & Makens, 1997). Kozak (2002) refere que os 

destinos turísticos são frequentemente multiprodutos, pois o mesmo destino pode ser 

visitado numa época do ano por um determinado motivo e noutra época por um motivo 
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completamente diferente, tornando a motivação num conceito dinâmico que também varia 

consoante as pessoas, os segmentos de mercado ou o destino. Considerando-se o destino 

turístico um produto, a escolha deste produto implica uma mudança de ambiente que, 

segundo Marques (2009), envolve um estudo das perceções dos elementos sociais e 

ambientais quer do quotidiano, quer dos destinos turísticos, referindo que enquanto os 

primeiros influenciam o desejo de viajar, os segundos criam o desejo de os visitar. 

Iso-Ahola (1980, 1982), baseando-se na teoria da fuga vs. procura referida por variados 

autores, formulou um modelo direcionado para as motivações de lazer, sendo a motivação 

turística uma parte integrante do modelo. As motivações assentam nestas duas dimensões 

ou forças motivacionais, referindo que o que antecede a tomada de decisão de viajar é uma 

motivação, considerada um fator psicológico e intrínseco aos indivíduos, que desperta o 

desejo de alterar rotinas ou de reduzir o stress. O indivíduo procura relaxar, atividades de 

lazer e socializar para fugir a problemas pessoais, a rotinas, ao stress e outros fatores que 

considera negativos. Este modelo teórico (Figura 7) está assente na Teoria Sociopsicológica 

de Motivação em Turismo, onde Iso-Ahola (1980) decompõe as duas dimensões (Fuga e 

Procura) em aspetos pessoais e interpessoais, permitindo que a cada motivação turística se 

associe uma de quatro células de uma matriz 2x2: fuga pessoal, fuga interpessoal, procura 

pessoal e procura interpessoal. O ponto principal do seu estudo não é a fuga por pressões 

sociais, mas sim, a satisfação que o indivíduo tem em realizar alguma atividade. 
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     Figura 7: Modelo sociopsicológico de motivação em turismo 

Fonte: Iso-Ahola (1980) 
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Neste modelo teórico existe a convicção, por parte do autor, de satisfação obtida na 

realização de viagens, proporcionando ao indivíduo energia para eleger objetivos de viagem 

e para decidir sobre a importância das forças motivacionais em estudo, permitindo desenhar 

um plano adequado de viajem. Iso-Ahola considera que essas forças são: 

a) o desejo de se afastar do ambiente do dia-a-dia; 

b) o desejo de ser recompensado psicologicamente. 

Segundo este modelo, o indivíduo pode sentir-se motivado a viajar por uma destas duas 

forças ou por ambas, tendo objetivos diferentes consoante o caso. O indivíduo pode fugir do 

seu meio ambiente pessoal (problemas pessoais, cansaço ou situações adversas) e/ou do 

seu meio ambiente interpessoal (vizinhos, colegas de trabalho ou familiares). Esta fuga leva-

o a procurar recompensas ou satisfações pessoais (relaxar, prestígio, novos conhecimentos 

ou satisfação do ego) e/ou interpessoais (interação social). O autor considera ainda que um 

indivíduo pode começar o processo de viagem motivado por uma determinada força 

motivacional (uma das quatro células) e terminar noutra, podendo inclusive passar pelas 

quatro. 

Outra abordagem semelhante, presente em diversos estudos (Baloglu & Uysal, 1996; 

Bansal & Eiselt, 2004; Castaño, Moreno & Crego, 2006; Crompton, 1979; Dann, 1977; 

Fakeye & Crompton, 1991; Goossens, 2000; Gutiérrez, 2005; Jamrozy & Uysal, 1994; Kim & 

Yoon, 2003; Lee & Crompton, 1992; Riley & Van Doren, 1992; Uysal, McDonald & Martin, 

1994), fazem referência a dois tipos de motivações: motivações psicossociais, intrínsecas ao 

indivíduo, também designadas fatores push e motivações culturais e atributos do destino, 

também considerados fatores externos, conhecidas por fatores pull. As primeiras, incluem 

os fatores que provocam o desejo de viajar, como podemos analisar na Figura 8, enquanto 

que as segundas são de carácter externo ao consumidor, que definem a escolha do destino. 

Assim os fatores push provocam o desejo e os fatores pull selecionam o local adequado 

para satisfação do referido desejo. Apesar destes fatores serem distintos, Baloglu e Uysal 

(1996), Bansal e Eiselt (2004), Crompton (1979), Dann (1977), Klenosky (2002) e Uysal et 

al. (1994) referem que os mesmos devem ser inter-relacionados.  
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Variados estudos reforçam o conceito push/pull concluindo que as pessoas viajam porque, 

por um lado, são empurradas por forças internas, psicológicas e, por outro lado, são 

puxadas por forças externas, pelos atributos do destino (Crompton, 1979; Dann, 1977; Uysal 

& Jurowski, 1994). Baloglu e Uysal (1996) referem que as forças externas poderão ser 

atrações naturais e históricas, desporto e atividades ao ar livre.  

 

Figura 8: Fatores motivacionais (push e pull) na escolha do destino turístico 

Fonte: Elaboração Própria 

Nesta abordagem, Goosens (2000) refere no seu estudo que, em regra os fatores push são 

importantes para justificar o desejo de procurar um destino de férias, enquanto que os 

fatores pull explicam a escolha do destino. Argumentando que frequentemente as 

necessidades de lazer, de fuga ou de relaxe precisam de uma motivação básica, como a 

necessidade de equilíbrio ou de excitação ideal. Desta forma, os fatores que “empurram” 

fazem parte de um processo de fatores psicológicos, como necessidades, objetivos e 

desejos que provoca desconforto e se transforma na motivação pessoal, procurando o 

indivíduo soluções para satisfazer as necessidades e eliminar o desconforto. O autor refere 

ainda que os fatores de atração ou fatores que “puxam” podem ser projetados pelo 
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marketing turístico, criando produtos e serviços complementares que satisfaçam as 

necessidades dos indivíduos que os procuram.  

No estudo de Bansal e Eiselt (2004) os autores consideram que os fatores push é que levam 

o indivíduo a decidir viajar, independentemente do destino, sendo por isso um fator assente 

em motivações sociopsicológicas que predispõe o turista a viajar. Já os fatores pull são 

considerados pelos autores como forças motivacionais exteriores, compostas pelos atributos 

dos destinos, sendo estes os fatores determinantes na escolha do destino. O estudo divide-

os em recursos tangíveis (praias, monumentos e montanhas) e intangíveis (imagens do 

destino e expetativas), considerando que as caraterísticas tangíveis do destino, estão 

estritamente relacionadas com a imagem percebida do destino e as expetativas que tem 

com o mesmo. 

Crompton (1979) desenhou um modelo com sete fatores, necessidades ou motivações push 

(fuga, autoexploração, relaxe, prestígio, regressão, evoluir ou aprimorar e interação social) e 

dois fatores pull (novidade e educação). Por outro lado, Lee e Crompton (1992) 

desenvolveram uma escala para medirem quatro fatores push: emoção, mudança de rotina, 

“fuga” ao aborrecimento e surpresa.  

Decrop (1999, como citado em Marques, 2009, p. 49), num estudo dos processos de 

decisão de viagens de férias em 25 unidades de decisão, dividiu os fatores push em dois 

níveis distintos: 

-‐ um nível básico, que é a necessidade de fuga ao quotidiano;  

-‐ um outro nível, composto por seis fatores que variam em importância, em função 

dos aspetos sociodemográficos, como a idade, o ciclo de vida familiar, a 

experiência de viagens acumulada, a personalidade e a tendência para a 

lealdade ou para a procura de variedade. Segundo o mesmo estudo, os motivos 

neste nível têm, cada um deles, um objetivo a atingir: 
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1) eliminar o stress e recuperar a saúde ou a clareza mental; 

2) tirar partido da vida, através de atividades extraordinárias; 

3) adquirir conhecimentos sociais ou culturais; 

4) incrementar experiências de sociabilidade; 

5) impressionar os outros e/ou procurar as suas raízes; 

6) procurar ‘autenticidade’ cultural e ambiental. 

O aspeto sociodemográfico, na ausência de uma experiência prévia, forma, juntamente com 

as motivações e as fontes de informação, um dos pontos principais no processo de 

formação da ID (Baloglu & McCleary, 1999). 

Relativamente aos fatores pull, Fakeye e Crompton (1991) desenvolveram uma escala com 

seis fatores motivacionais: 

1) atrações sociais; 

2) atrações naturais e culturais; 

3) transporte e oferta hoteleira; 

4) infraestruturas, empatia da população local e gastronomia; 

5) atividades físicas e recreativas; 

6) divertimentos noturnos, bares e cafés. 

Desde o esforço inicial de Crompton vários estudos têm tentado identificar fatores push e 

pull nos mais variados contextos. A Tabela 4 resume os principais fatores motivacionais 

push, propostos por diversos investigadores, que influenciam o turista na escolha de 

determinado destino. 
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Tabela 4: Principais fatores motivacionais push na escolha do destino turístico 
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Crompton 1979 Motivation for Pleasure Vacation X X X X   X           

Dann 1981 Tourist motivation- an appraisal X X X X   X           

Iso-Ahola 1982 Towards a social psychological theory of tourism 
motivation: a rejoinder 

X                     

Yuan e 
McDonald 

1990 Motivational determinants of international 
pleasure time 

X X X   X X           

Fodness 1994 Measuring Tourist Motivation X     X     X       X 

Uysal e 
Jurowski 

1994 Testing the Push and Pull Factors X X                   

Uysal, 
McDonald e 
Martin 

1994 Australian Visitors to US National Parks and 
National Area 

X X X   X X           

Baloglu 1999 A Path Analytic Model of Visitation Intention 
Involving Information Sources, Socio–
Psychological Motivations, and Destination 
Image 

X         X X         

Baloglu e 
McCleary 

1999 A model of destination image formation X   X X X X X X X     

Kim e Lee 2002 Push and pull relationships X X   X               

Klenosky 2002 The Pull of Tourism Destinations: A Means–End 
Investigation 

X   X       X         

Kozac 2002 Comparative Analysis of Tourist Motivations by 
Nationality and Destinations  

X   X X     X X X X   

Swarbrooke e 
Horner 

2002 O comportamento do consumidor no turismo X X X X  X X   X  

Beerli e Martín 2004b Tourists' Characteristic and the Perceived Image 
of Tourist Destinations: A Quantitative Analysis 
– A Case Study of Lanzarote, Spain 

X   X   X X X X X X   

Marques 2006 Seeking to Escape: Sights over Approach-
Avoidance Dialectics 
 

X   X X  X     

Beh e Bruyere 2007 Segmentation by visitor motivation in three 
Kenyan national reserves 
 

X      X  X X  

Park e Yoon 2009 Segmentation by motivation in rural tourism: A 
Korean case study  

X X X X X   X X   X   

Dillard e Bates 2011 Leisure motivation revisited: why people 
recreate 
 

X X X X   X X    

Fonte: Elaboração Própria 
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Numerosos estudos, como já referimos, consideram as motivações como um pilar 

fundamental na formação da imagem de um destino turístico (Baloglu & McCleary, 1999; 

Dann, 1996; Mayo & Jarvis, 1981; Stabler, 1995; Um & Crompton,1990), podendo-se 

assumir que as motivações turísticas são o principal pilar que levam os indivíduos a fugir do 

seu dia-a-dia, empurrando-os para a realização de uma viagem, sendo uma importante base 

para uma análise de segmentação no desenvolvimento de produtos na área do turismo. 

Pearce (2005) com base nos resultados obtidos nos estudos que realizou, concluiu que as 

três motivações mais básicas para viajar, incluindo viagens de lazer são o Relacionamento, 

Fuga (Evasão) e Novidade. Relativamente às motivações que considerou menos 

importantes, o autor fez referência à nostalgia, isolamento e status social. Também para 

Pearce, à medida que os indivíduos ganham mais experiências de viagens, as motivações 

moderadamente importantes passam de necessidades internas (como o 

autodesenvolvimento) para necessidades orientadas externamente (como “viver” a natureza 

e o envolvimento com as comunidades locais). 

Relativamente aos métodos de pesquisa, Crompton (1979) foi o único, dos que analisamos, 

a utilizar uma técnica não-estruturada para identificar quais os motivos que levam os turistas 

a escolher determinado destino. Fix, Carrol e Harrington (2013) utilizam um método 

estruturado, ao qual aplicam uma escala de experiência de recreação, Recreation 

Experience Preference (REP), com 18 itens, à semelhança do trabalho de Driver (1983), 

medidos por uma escala de importância de Likert de 7 pontos. Relativamente aos estudos 

que utilizaram a Escala de Motivação para o Lazer, ou escala LMS (Leisure Motivation 

Scale), Ryan e Glendon (1998), Starzyc et al. (2000) e Jones (2011) utilizaram também uma 

escala de Likert de 7 pontos, enquanto Beggs e Elkins (2010) e Martin et al. (2013) 

utilizaram uma escala de Likert de 5 pontos. No que diz respeito à investigação das 

motivações é notório, na nossa revisão, a escolha do método estruturado e com o uso de 

uma escala de Likert. 

2.3.3. - A MOTIVAÇÃO APLICADA A ATIVIDADES DE LAZER 

Segundo a OMT (1999), as atividades de lazer desenvolvidas por pessoas durante as 

viagens que realizam a locais fora do seu ambiente habitual enquadram-se nas atividades 

turísticas e, sendo o objeto deste estudo uma atividade de lazer, a caça, é de todo 
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pertinente o enquadramento teórico das motivações associadas ao lazer. Já Dumazedier, 

em 1976, baseado na relação cultural de cada atividade de lazer, classificou-as em 

manuais, intelectuais, artísticas, sociais e físicas, incluindo nestas últimas as caminhadas e 

os desportos, tendo caraterizado o lazer como: 

“(...) um conjunto de ocupações, às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou 

ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou 

desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais.” 

(Dumazedier, 1976, p.94) 

Dumazedier classificou ainda o lazer em 4 tipos distintos: o lazer do final do dia, do fim de 

semana, do fim do ano ou do fim da vida, estando cada vez mais presente no dia-a-dia de 

todos nós e ele sendo bastante influente na satisfação e bem-estar psicológico. Stebbins 

(1992) introduziu o conceito das atividades de lazer regulares ou “sérias”, definindo-as como 

uma procura frequente de uma atividade amadora, muito importante e interessante para o 

indivíduo. Noutro artigo, Stebbins (2001), chegou mesmo a sugerir que a realização de uma 

atividade de lazer com frequência e dedicação podia superar sentimentos de solidão e 

insatisfação. Stebbins revelou uma construção de seis critérios que considera serem 

relevantes para uma atividade de lazer deixar de ser considerada casual, para passar a ser 

considerada uma atividade regular: a necessidade de perseverar (com objetivo de alcançar 

competências, exigindo muitas vezes ao longo do tempo um investimento significativo); a 

tendência de carreira (em que a atividade passa a ter um caráter significativo e duradouro); 

o esforço pessoal significativo (quando a mestria é alcançada através do conhecimento 

especializado); benefício duradouro (resultados pessoais como autorrealização, 

autorrenovação e auto enriquecimento); esfera única (em que a atividade promove a criação 

de um mundo social com caraterísticas muito particulares que envolve os participantes); 

identificação (situação em que os participantes se identificam em termos de determinada 

atividade).  

Uma pesquisa de Martin, Murray, O’Neill, MacCarthy e Gogue (2013) identificou diversas 

atividades de lazer que são frequentemente consideradas de “sérias” ou regulares, de 
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acordo com os critérios de Stebbins, nomeadamente o taekwondo, o montanhismo, o 

voluntariado e a corrida, entre outros. 

Manfredo, Driver e Tarrant (1996) realizaram uma pesquisa metodológica com 

desenvolvimento e testes a escalas de motivações em lazer que, segundo os autores, têm 

sido sobejamente estudadas com o objetivo de se compreenderem as motivações dos 

indivíduos, permitindo uma segmentação de produtos e uma estratégia assente em dados 

reais. Na meta-análise por eles realizada sugerem que a recreação não deve ser vista 

apenas como uma atividade, mas sim como uma experiência psicofisiológica, auto 

gratificante, que ocorre durante o tempo livre e que é o resultado de uma escolha livre do 

indivíduo. Um dos objetivos desta pesquisa foi a análise de 36 estudos de diversos 

investigadores, com vista a desenvolverem uma escala de medição da experiência de lazer. 

Este trabalho centra-se na escala de Preferências de Experiência de Recreação ou escala 

REP disponíveis no estudo de Driver (1983) que contém 328 itens agrupados em 19 

domínios (Tabela 5). Esta escala, à semelhança das analisadas anteriormente, é 

maioritariamente constituída por motivações internas (push) que “empurram” o indivíduo, 

mas também inclui motivações externas (pull) que atraem o indivíduo para determinada 

atividade ou destino. Com esta visão, por exemplo, o stress causado a um indivíduo pela 

sobrecarga do dia-a-dia pode motivá-lo a ir à pesca, com o objetivo de fugir 

temporariamente ao stress (Knopf et al , 1973; Manfredo, 1984; Wellman, 1979 como 

citados em Manfredo et al., 1996) . 

Tabela 5: Domínios da escala REP (1983) 

ESCALA REP 

Realização / Estimulação Criatividade 

Autonomia / Chefia Nostalgia 

Tomada de risco Aptidão física 

Equipamento Descanso físico 

União da família Escape às pressões pessoais e sociais 

Pessoas semelhantes Escape à pressão física 

Novas pessoas Segurança 

Aprendizagem Ensinar os outros 

Desfrutar da natureza Redução do risco 

Introspeção 
 

Fonte: Elaboração Própria 



II – Revisão da Literatura 

 

 51 

Outro objetivo da pesquisa foi compreender como é que os domínios psicológicos de 

motivação influenciam a escolha de determinadas atividades, por determinadas pessoas. A 

perceção dessa relação poderia ajudar a esclarecer qual o "produto" de recreação que 

determinados indivíduos procuram. Os autores referem que esta informação pode ser usada 

numa imensa variedade de tarefas de planeamento e gestão, tais como esclarecer a oferta e 

a procura, o desenvolvimento de objetivos de gestão e identificar possíveis substitutos de 

algumas atividades de recreação. 

A evolução da escala REP ocorreu, segundo os autores, em duas fases. A primeira, 

centrou-se principalmente, na identificação de escalas com possibilidade de medirem, de 

forma abrangente, os tipos de necessidades e motivações que pudessem influenciar a 

recreação, assentes numa base psicológica e numa revisão do traço de personalidade. A 

segunda fase focou-se na validação e testes à escala REP, com aplicação prática em 

numerosos estudos, concentrados em diferentes tipos de recreações com o objetivo de 

encontrarem determinados padrões.  

Os autores escolheram 36 estudos de variadas áreas, tendo por base a seleção de métodos 

semelhantes e com inclusão de um grande número de itens retirados a partir da REP 

(1983). Dos 328 itens disponíveis na escala de Driver (1983), foram aplicados 108, dos 

quais resultaram 5778 correlações. Nos estudos analisados puderam constatar que as 

escalas têm sido utilizadas para determinar as motivações específicas de viagem para o 

lazer (ou seja, por que é que as pessoas fizeram uma viagem em particular), e as 

motivações específicas da atividade (ou seja, por que é que as pessoas se envolvem numa 

determinada atividade). Considerando que a escala REP pode ser aplicada a diversas áreas 

de interesse, aconselha-se a aplicação de um pré-teste para se poder aferir quais os itens 

importantes para cada caso, aplicando-se os que efetivamente possam ser de elevada 

importância ou que tenham uma grande variabilidade na resposta. 

A Meta-análise identifica as motivações centrais para o envolvimento em atividades de lazer 

que estão presentes na escala LMS, proposta por Beard e Ragheb (1983). Esta escala, que 

é uma ferramenta popular na análise de motivações em atividades de lazer (Radder et al., 

2011), é composta por 48 itens, os quais, derivaram de mais de 150 categorias associadas à 

motivação para a realização de atividades de lazer. Os autores criaram um modelo fatorial 

de quatro dimensões, com 12 itens cada, denominadas: Intelectual, Social, 
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Competência/Domínio e Estímulos à Fuga (Tabela 6). A componente Intelectual refere-se a 

estímulos mentais tais como aprendizagem cognitiva ou oportunidade de usar a imaginação. 

A dimensão Social diz respeito à necessidade de relacionamentos interpessoais. O fator 

Competência/Domínio analisa os desejos de competição e desafios. A componente de 

Estímulo à Fuga refere-se à necessidade de fugir às atividades diárias e procurar energia 

nas atividades de lazer, sendo para uns indivíduos a procura de solidão e sossego e para 

outros descansar e descontrair. 

 

Tabela 6: Escala LMS 

 
ESCALA LMS 

IN
TE

LE
C

TU
A

L 

1 Alargar os meus conhecimentos 

2 Procurar estímulos 

3 Dar mais significados às coisas 

4 Aprender sobre as coisas que me rodeiam 

5 Satisfazer a minha curiosidade 

6 Explorar o meu conhecimento 

7 Aprender sobre mim 

8 Expandir o meu conhecimento 

9 Descobrir novas coisas 

10 Ser criativo 

11 Ser original 

12 Usar a minha imaginação 

SO
C

IA
L 

13 Estar com outras pessoas 

14 Construir novas amizades 

15 Interagir com outras pessoas 

16 Desenvolver amizades 

17 Encontrar novas e diferentes pessoas 

18 Ajudar os outros 

19 Ter uma imagem positiva perante as outras pessoas 

20 Revelar os meus pensamentos, sentimentos, ou 

habilidades físicas para os outros 

21 Influenciar outras pessoas 

22 Ser socialmente competente e hábil 

23 Ganhar um sentimento de pertença 

24 Obter outro respeito 
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C
O

M
PE

TÊ
N

C
IA

 / 
M

ES
TR

IA
 

25 Obter um sentimento de realização 

26 Ver as minhas habilidades 

27 Testar as minhas habilidades 

28 Gosto de desafios 

29 Ser bom a fazê-las 

30 Melhorar a habilidade e capacidade em fazê-las 

31 Competir com outros 

32 Estar ativo 

33 Desenvolver habilidades físicas 

34 Manter a forma física 

35 Usar as minhas habilidades físicas 

36 Desenvolver a minha aptidão física 

EV
A

SÃ
O

 

37 Estar num ambiente calmo 

38 Evitar multidões 

39 Acalmar-me 

40 Porque às vezes gosto de estar sozinho 

41 Relaxar fisicamente 

42 Relaxar mentalmente 

43 Evitar a azáfama das atividades diárias 

44 Descansar 

45 Reduzir a tensão e o stress 

46 Fazer qualquer coisa simples e fácil 

47 Sair da rotina horária 

48 Afastar-me das responsabilidades da vida diária 

Fonte: Beard e Ragheb (1983) 

A escala LMS de Beard e Ragheb (1983) tem sido utilizada no seu todo, ou em adaptações, 

em imensos estudos de variadíssimas áreas de atuação. Lounsbury e Polik (1992) utilizaram 

a LMS para estudarem as necessidades de lazer e satisfação dos turistas, enquanto Kanters 

e Forrester (1997) e Beggs, Elkins e Stitt (2004) a aplicaram numa análise a desportos 

recreativos e Ryan e Glendon (1998) aplicaram uma base estrutural deste modelo às 

motivações globais em turismo. 

Ryan e Glendon (1998) utilizaram a LMS para analisarem a decisão dos turistas na escolha 

dos seus destinos. Neste artigo os autores aplicam uma versão abreviada (com 14 itens) da 

LMS de Beard e Ragheb (1983) a uma amostra de 1.127 turistas britânicos com uma escala 
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de 7 pontos de Likert para estudarem os seguintes itens (mencionados por ordem de 

importância no estudo): relaxe mental (e); encontrar novos lugares e novas coisas (i); evitar 

a azáfama das atividades diárias (e); relaxe físico (e); estar num ambiente calmo (e); 

expandir o meu conhecimento (i); passar bons momentos com os amigos (s); estar com 

outras pessoas (s); construir novas amizades (s); usar a minha imaginação (i); ganhar um 

sentimento de presença (s); testar as minhas habilidades (c); usar as minhas habilidades 

físicas (c); desenvolver amizades (s). Este trabalho conclui que uma versão mais reduzida 

da Escala de Motivação de Beard e Ragheb pode ser aplicada à escolha de destinos de 

lazer. É possível construir uma escala de motivação de férias usando apenas14 itens dos 48 

iniciais mantendo a integridade das quatro dimensões originais, e que são suficientes para 

gerar estatisticamente diferenças significativas. 

Jones (2011) aplicou a escala de Ryan e Glendon (1998), adaptada de Beard e Ragheb 

(1983) no estudo que realizou, baseado na análise das motivações de 306 turistas de 

cruzeiros norte-americanos. O autor realizou um questionário estruturado, a bordo de um 

navio de cruzeiro com passagem por portos ao longo da região costeira do Oceano Atlântico 

Oriental e do Caribe. Os dados foram recolhidos em 6 itinerários num período de seis 

semanas. Nos questionários onde o investigador utilizou uma escala de Likert de sete 

pontos, foram exploradas três aspetos de motivação turística com fontes de informação, 

atributos de férias e os motivos adaptados das quatro dimensões da LMS. 

Starzyk, Reddon e Friel (2000), na área psicossocial, e de acordo com Iso-Ahola (1976), 

consideram que uma análise de personalidade e de lazer é extremamente importante para a 

compreensão da relação entre o comportamento de lazer e a saúde física, mental e social. 

Na investigação realizada utilizaram os 48 itens da escala LMS, associados a outras 

escalas, para compararem as motivações de lazer e as necessidades da personalidade 

entre jovens delinquentes e estudantes do ensino médio. 

Beggs e Elkins (2010), também utilizaram a Escala de Motivação de Lazer de Beard e 

Ragheb (1983) e a Escala de Satisfação em Lazer de Beard e Ragheb (1980) para um 

estudo que visou analisar o que motiva os estudantes universitários a participarem em 

atividades de lazer, e como a motivação pode influenciar a satisfação em geral. O 

questionário aplicado neste estudo era constituído por três partes. A primeira secção contém 

as questões sociodemográficas. A segunda era constituída por 32 itens da LMS com uma 
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escala de Likert de cinco pontos e a terceira era composta pelos itens de medição da 

satisfação em lazer. Relativamente à LMS, os autores só utilizaram oito itens dos 12 iniciais 

de Beard e Ragheb em cada uma das quatro dimensões, tendo excluído os seguintes: 

alargar os meus conhecimentos, procurar estímulos, dar mais significados às coisas e 

explorar o meu conhecimento na dimensão Intelectual; estar com outras pessoas, ajudar os 

outros, ter uma imagem positiva perante as outras pessoas e influenciar outras pessoas na 

dimensão Social; obter um sentimento de realização, ver as minhas habilidades, gosto de 

desafios e competir com os outros na dimensão de Competência/Mestria; estar num 

ambiente calmo, evitar multidões, fazer qualquer coisa simples e fácil e afastar-me das 

responsabilidades da vida diária na dimensão de Evasão. 

No estudo de Prebersen et al. (2013), a investigação centrou-se na análise da influência da 

motivação na perceção de valor de seis atrações turísticas naturais da Noruega. Os 

investigadores começaram por utilizar 14 itens da LMS reduzindo-os a um subconjunto 

menor com ligação de variáveis. 

Num estudo para compreender melhor o que motiva os indivíduos a dedicarem-se ao tiro ao 

alvo como uma atividade de lazer, também Martin, Murray, O’Neill, MacCarthy e Gogue 

(2013) construíram um modelo baseado na LMS, tendo utilizado 35 dos 48 itens iniciais 

medidos por uma escala de Likert de cinco pontos. De todas as variáveis motivacionais 

analisadas, os resultados deste estudo indicaram especial importância da Fuga, Interação 

Social e Auto-atualização para a decisão de se praticar esta atividade. 

É na generalidade dos estudos consensual que o número de dimensões das motivações 

para viajar varia entre quatro e oito. 

Uma melhor compreensão das influências motivacionais, que levam um indivíduo a ter um 

determinado comportamento de lazer, pode ajudar de forma determinante os prestadores de 

serviços de lazer. Grande parte da pesquisa mencionada nesta revisão bibliográfica analisa, 

as diferenças na motivação de lazer relacionadas com variáveis demográficas e com, a 

motivação associada à participação. A abordagem geral para a medição da motivação em 

lazer foi inicialmente proposta por Beard e Ragheb (1983), mostrando ser uma escala muito 
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eficaz e amplamente utilizada, tendo dado um excelente contributo para uma melhor 

compreensão da motivação de lazer através da participação. 

 

2.3.4. - A MOTIVAÇÃO APLICADA À CAÇA 

Komppula e Gartner (2013) enquadram a caça como um hobby, dentro duma abordagem 

geral às atividades de lazer, sendo o indivíduo motivado por um interesse especial. O 

objetivo principal da viagem pode ter uma infinidade de razões, mas a caça é uma parte da 

experiência geral. Referem ainda que o turismo cinegético tem sido estudado, em diversos 

países, com finalidades económicas ou com interesse na análise dos impactos desta 

atividade de lazer, no entanto, a caça como viagem ou interesse turístico não tem sido muito 

aprofundada.  

Alguns estudos têm examinado a importância das motivações dos caçadores, no hobby em 

si, e nas viagens que têm de realizar para caçar. Schraml e Suda (1995) investigaram os 

motivos e atitudes em relação à caça por parte de 2.000 caçadores, tentando relacioná-los 

com as suas profissões, status social e idade. Pinet (1995) realizou uma investigação para 

caraterizar os caçadores europeus, verificando que estes, independentemente do país de 

origem, têm variadas caraterísticas em comum, nomeadamente no que se refere às 

motivações, relativamente às quais consideram em grande maioria existir uma grande 

afeição pela natureza e floresta.  

Decker e Connelly (1989) propuseram três dimensões para a motivação: realização de um 

objetivo pessoal; promover relações pessoais com amigos, familiares ou companheiros de 

caça; desejo de estar ao ar livre, escape ao stress diário ou relaxamento. 

Gigliotti (2000) definiu sete dimensões para a motivação dos caçadores: motivação por 

troféus; motivação pela própria peça (carne); motivos de apreciação da natureza; apreciar a 

solidão; motivação social para promover relações pessoais com amigos; exercício físico; e 

efeitos fisiológicos como o aumento do ritmo cardíaco. 
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No trabalho de Bhandari et al. (2006), inserido no contexto crescente de reconhecimento da 

importância da caça como uma ferramenta de gestão e conservação da fauna, foram 

recolhidos dados de 427 caçadores de veados da floresta de Sproul, localizada na 

Pensilvânia. Um dos objetivos deste estudo prende-se com a tentativa de compreensão das 

motivações dos caçadores que, segundo os autores, são cruciais para a gestão das 

populações de animais selvagens em grandes territórios. As variáveis motivacionais 

analisadas referiram-se nomeadamente à importância da natureza, a questões sociais e à 

fuga da civilização. 

Radder et al. (2011), numa análise exploratória das motivações dos caçadores de safaris da 

África do Sul, construíram um questionário estruturado em três secções, sendo a primeira 

dedicada aos dados sociodemográficos e as restantes duas relativas às motivações. Estas 

foram divididas em 29 itens de motivações, relacionadas com a atividade de caça em si, e 

13 itens de motivações relacionados com o destino, tendo os itens sido medidos segundo 

uma escala de Likert de concordância com seis pontos. Este questionário foi enviado para 

2.000 inquiridos, tendo os autores do estudo obtido 236 questionários, dos quais somente 

191 tinham sido respondidos na totalidade. Os resultados obtidos indicaram que os 

caçadores praticam esta atividade de lazer principalmente por: razões relacionadas com os 

seus valores pessoais, pela emoção e pelos desafios associados à caça. 

Harper, Shaw, Fly e Beaver (2012), considerando também a relevância e importância do 

conhecimento das atitudes e motivações dos caçadores, por parte das agências de vida 

selvagem, fizeram um estudo para a Gestão e Qualidade aplicada a três grupos de 

caçadores, de veados de cauda branca (odocoileus virginianus), do Tennessee. 

Relativamente às motivações para caçar, em todos os três grupos os inquiridos indicaram 

que sentir a natureza era a razão número um para praticarem esta atividade. 

Através da análise de diversos estudos relacionados com a atividade cinegética, 

construímos uma tabela onde, resumimos as principais dimensões motivacionais de um 

caçador analisadas pelos investigadores. 
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Tabela 7: Motivações de um caçador 

ESTUDOS 

MOTIVAÇÕES 

Natureza Social Solidão  Exercício Desporto Desafio Sair da 

civilização 

 

Decker e Connely 

(1989) 

Ѵ Ѵ     Ѵ  

Gigliotti (2000) Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ        

Backman, Hubbard e 

Jenks (2001) 

Ѵ Ѵ Ѵ     Ѵ    

Grilliot e Armstrong 

(2005) 

Ѵ Ѵ Ѵ   Ѵ      

Schroeder et al. 

(2006) 

Ѵ Ѵ Ѵ   Ѵ Ѵ  

Bhandari et al. (2006) Ѵ Ѵ         Ѵ  

Beh e Bruyere (2007) Ѵ Ѵ     Ѵ  

Frawley e Rudolph 

(2008) 

Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ        

Radder et al. (2011) Ѵ Ѵ  Ѵ  Ѵ Ѵ    

Harper et al. (2012) Ѵ Ѵ Ѵ    Ѵ     

Fonte: Elaboração Própria 

O nosso estudo, no que concerne à motivação, visa perceber quais são os principais 

motivos que levam determinado indivíduo a caçar e a partir da revisão da literatura anterior, 

relativa ao turismo em geral e à caça como atividade de lazer em particular, podemos 

identificar um importante conjunto de dimensões motivacionais, compostas por diversos 

itens, a serem considerados na nossa proposta de modelo e a ser aplicado no estudo 

empírico a desenvolver.  

 

2.4. - IMAGEM DO DESTINO 

Durante as últimas três décadas, a imagem do destino (ID) tem sido, segundo Stepchenkova 

e Mills (2010) uma das áreas do turismo academicamente mais investigada, devido à sua 

elevada importância para a gestão de destinos, marketing e branding. No entanto, devido à 
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sua natureza heterogénea, complexa e dinâmica, surgiram ao longo dos tempos, variadas 

definições e diversos modelos e atributos, analisados e medidos segundo várias técnicas e 

escalas de medida. Neste sentido, este ponto pretende efetuar uma revisão abrangente da 

pesquisa conceptual e empírica da imagem do destino, com o objetivo de definir o conceito, 

as suas dimensões, as variáveis e escalas de medida a utilizar nesta investigação. 

Começamos, desta forma, por abordar o conceito e estrutura da imagem do destino, 

seguindo-se uma análise do seu processo de construção, bem como de algumas escalas de 

medida dos atributos. 

 

2.4.1. – CONCEITO 

O turista, antes de viajar, faz previsões das experiências que pretende ter (Pérez-Nebra & 

Torres, 2001), construindo uma imagem do destino, concebida como uma representação na 

mente do indivíduo (del Bosque & San Martín, 2008) tornando-a um atributo determinante na 

decisão de escolha efetuada pelo turista (Leal, 2004, 2006; Pike, 2002). O estudo inicial que 

associa a imagem ao destino turístico é apontado por variados autores (Beerli & Martín, 

2004a; Gallarza, Saura & Garcia, 2002; Konecnik, 2005) como sendo um trabalho realizado 

por Hunt (1975).  

A Imagem é um conceito complexo e multidisciplinar (Carvalho, 2009), tendo o seu estudo 

levado a várias abordagens, tais como: 

-‐ a imagem de destino; 

-‐ a imagem de marca; 

-‐ a identidade da marca; 

-‐ a imagem territorial. 
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É na primeira abordagem que nos vamos centrar. Os conceitos de imagem surgiram na 

Grécia antiga devido a dois filósofos gregos, Aristóteles e Platão, que já nessa altura 

possuíam pontos de vista antagónicos (Chagas, 2009). Platão concebia a imagem como 

uma projeção da mente. Aristóteles definia a imagem como um processo de perceção, 

sendo criada a partir da aquisição da realidade física existente no mundo exterior, por meio 

dos sentidos. Assim as imagens criadas dos objetos eram, segundo Aristóteles, 

transformadas na representação da realidade percebida pelos sentidos. 

Kastenholz (2002) considera que o uso atual do termo “imagem”, por vezes, é referido no 

marketing como uma perceção mental dos produtos, marcas ou empresas, por parte dos 

consumidores, tornando-se este conceito cada vez mais pertinente e relevante para os 

gestores dos destinos turísticos. Segundo Pike e Ryan (2004), a maioria dos produtos 

Turísticos são intangíveis, tendo muitas vezes de ser apresentados unicamente através de 

imagens. Consideram ainda que um dos principais objetivos de qualquer estratégia de 

posicionamento do destino turístico, passará por reforçar imagens positivas que já estejam 

presentes no público-alvo e corrigir as imagens negativas ou, caso seja necessário, criar 

uma nova imagem. Pike (2002) refere que, uma marca de destino conceituada pode ser 

representada por um nó, que se encontra ligado a uma série de outros nós, associados a 

diversos conceitos, considerando ainda que o nível de consciencialização do destino e as 

ligações dos atributos e benefícios importantes são bastante relevantes para a sua 

construção. 

Ao longo das últimas décadas têm surgido diversos estudos e inúmeras definições da ID 

(Baloglu, 1997; Beerli & Martín, 2004a; Cai, 2002; Choi, Lehto & Morrison, 2007; Gartner, 

1993; Kastenholz, 2002; Lopes, 2011; Marques, 2009; Pike & Ryan, 2004; Tasci, Gartner & 

Tamer, 2007). Pike e Ryan (2004) referem mesmo que, apesar de ser consensual entre os 

investigadores que as imagens de destino podem desempenhar um papel importante nas 

decisões de viagem, o mesmo não acontece relativamente à definição das imagens de 

destino, pelo que, construímos a Tabela 8 que apresenta diversas definições que surgiram 

desde os anos 70. 
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Tabela 8: Definições de imagem de destino 

AUTOR(ES) DEFINIÇÃO 

Hunt (1975) "perceções realizadas por potenciais visitantes sobre uma área" 

Crompton (1977) "representações organizadas de um destino no sistema cognitivo" 

Crompton (1979) 
"soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem de um 

destino" 

Phelps (1986) "perceções e impressões de um lugar" 

Tourism Canada (1986-1989) "como um país é percebido em relação aos outros" 

Gartner e Hunt (1987) 
"Impressões que uma pessoa ... detém relativamente a um estado no 

qual não reside" 

Richardson e Crompton (1988) "perceção de atributos de férias" 

Calantone, Benedetto, Hakam 

e Bojanic (1989) 

"perceções dos potenciais destinos turísticos" 

Gartner (1989) 
"uma combinação complexa de vários produtos e atributos 

associados" 

Reilly (1990) 
"não são traços individuais ... mas a impressão total que uma 

entidade faz" 

Bojanic (1991) 
"as impressões que uma pessoa ou pessoas detêm acerca de um 

país em que não residem" 

Fakeye e Crompton (1991) 

Court e Lupton (1997) 

Ahmed (1991) e Leisen (2001) 

"a construção mental desenvolvida por um potencial visitante, com 

base em algumas impressões selecionadas entre a inundação do total 

de impressões, através de um processo criativo em que essas 

impressões são elaboradas, enriquecidas e ordenadas” 

Dadgostar e Isotalo (1992) 

"a impressão geral ou atitude que um indivíduo adquire de um destino 

específico. Esta impressão geral é considerada como um composto 

de perceções do turista sobre as qualidades relevantes para o 

destino. " 

Ross (1993)  
"a soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem de um 

destino." 

Milman e Pizam (1995) 
"A soma das imagens dos elementos individuais ou atributos que 

compõem a experiência turística." 

Bramwell e Rawding (1996) 

Distinguir entre as imagens projetadas e recebidos. Projeção da 

imagem: "as ideias e impressões de um lugar que estão disponíveis 

para apreciação das pessoas." 
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Baloglu e Brinberg (1997) 

Baloglu e McCleary (1999) 

Gartner (1993) 

Consideram a imagem como um conceito formado pelo consumidor, 

baseado na interpretação emocional constituída por dois 

componentes inter-relacionados: cognitivos (avaliações referentes aos 

atributos percebidos e às crenças do próprio indivíduo) e afetivos 

(avaliações relativas aos sentimentos do indivíduo). 

Mackay e Fesenmaier (1997) 

"Uma compilação de crenças e impressões baseadas no 

processamento de informação de várias fontes ao longo do tempo, 

resultando numa construção mental interna... um composto de vários 

produtos (atrações) e atributos de tecido em uma impressão total." 

Lubbe (1998) 
Gunn (1972) adapta-se à teoria de formação de imagem como a 

melhor descrição. 

Walmsley e Young (1998) 
"Uma estrutura comum ou de um esquema de avaliação que pode ser 

usado para diferenciar entre os destinos turísticos". 

Choi, Chan e Wu (1999) "As crenças das pessoas, ideias ou impressões sobre um lugar." 

Tapachai e Waryszak (2000) 

Benefícios da Imagem: "as perceções e impressões de um destino 

realizada por turistas com relação aos benefícios esperados ou 

valores de consumo, incluindo funcionais, sociais, benefícios 

emocionais, epistémica, e condicional de um destino. Essas 

perceções / impressões por sua vez levam à decisão de visitar um 

país como destino de férias. " 

Coshall (2000) "O indivíduo é a perceção das caraterísticas dos destinos." 

Mackay e Fesenmaier (2000) 
"Um composto de vários produtos (atrações) e atributos é o conjunto 

de uma impressão total." 

Sonmez e Sirakaya (2002) 
"uma conceção mental, realizada em comum por membros de um 

grupo e simbólica, de uma atitude básica e orientação." 

Fonte: Adaptado de Echtner e Ritchie (1991) e Tasci et al. (2007) 

Alguns dos autores referidos relacionam a ID com o sistema cognitivo, tais como, 

representações organizadas de um destino no sistema cognitivo do turista (Crompton, 1977, 

citado em Echtner & Ritchie, 1991), perceções e impressões de um lugar (Phelps, 1986), 

perceção de atributos de férias (Richardson & Crompton, 1988). Contudo, o que parece ser 

consensual nos diversos estudos é o carácter holístico da ID, que segundo Crompton (1979) 

é considerada como sendo a soma de crenças, ideias e impressões que um indíviduo tem 

do destino.  
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Também Baloglu e McCleary (1999) referem que o conceito geral de imagem tem sido 

considerado como uma construção mental constituída pelo conhecimento (crenças), 

sentimentos e impressões gerais que um indivíduo tem acerca de um destino. 

 

2.4.2. – ESTRUTURA DA IMAGEM DE DESTINO 

No que diz respeito às dimensões que integram o constructo imagem do destino turístico, 

vamos dividi-las em duas conceções principais. Na primeira são visíveis três dimensões: 

atributos-holística, funcional-psicológico e comum-único (Echtner & Ritchie, 1991, 1993, 

2003; Gutiérrez, 2005). A segunda, que vamos seguir nesta investigação, refere-se à 

existência de duas dimensões básicas, a imagem cognitiva e a imagem afetiva presentes 

em diversos estudos recentes (Baloglu & McCleary, 1999; Gartner, 1993; Walmsley & 

Young, 1998; Beerli & Martín, 2004b) que consideram a imagem global do destino como um 

conceito formado por estas duas dimensões: cognitiva (uma avaliação dos atributos 

percebidos) e afetiva (perceção sobre os sentimentos provocados). Na primeira conceção, 

tridimensional, a imagem do destino é concetualizada em três contínuos, cada qual dividido 

em dois pólos, como se verifica na Figura 9. 

 

Figura 9: Componentes da imagem de um destino turístico 
Fonte: Echtner e Ritchie (1991) 
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O primeiro contínuo (atributos-holística) indica que a construção da imagem do destino 

turístico pode basear-se tanto em atributos individuais, como num conjunto de diversos 

atributos sem análise individual dos mesmos, mas analisados como um todo (Echtner & 

Ritchie, 1991). Os atributos estão assim associados às caraterísticas específicas de um 

destino, enquanto que a imagem holística está relacionada com a impressão global que o 

indivíduo tem a seu respeito. 

O segundo contínuo (funcional-psicológico) perceciona as caraterísticas do destino, tanto a 

partir, dos seus aspetos utilitários tais como preço, facilidades, distância, etc. (atributos 

funcionais), como a partir de aspetos intangíveis (benefícios psicológicos), sensação de 

segurança, ambiente global, etc. (Echtner & Ritchie, 1991). 

O último contínuo considerado neste constructo analisa o caráter comum-único de cada 

caraterística, sendo ela funcional ou psicológica, ou seja, a caraterística pode ser igual 

(comum) em todos os destinos, ou ser única de determinado destino, distinguindo-o de 

todos os outros (Echtner & Ritchie, 1991). Nesta conceção, o cruzamento dos três contínuos 

formam a imagem percebida do destino, sendo os atributos funcionais comuns facilmente 

comparáveis entre destinos, enquanto que os funcionais únicos são específicos de 

determinado destino. 

A segunda conceção, seguida por Baloglu e McCleary (1999), é dividida, como já vimos, em 

dois níveis: cognitivo e afetivo, ambos assentes em atributos ou fatores, e que apesar das 

diferenças que existem entre as suas dimensões é hoje assumido que a ID inclui ambos os 

componentes (Stepchenkova & Morrison, 2008). Baloglu e McCleary (1999), centrando-se 

na formação da ID com base numa estrutura dinâmica, desenvolveram um modelo assente 

em três aspetos: os fatores pessoais e relacionados com o destino que influenciam 

formação da ID; as prováveis relações entre cada fator da formação da ID e os elementos 

da sua estrutura; os diferentes níveis de avaliação (cognitivo, afetivo e global) dentro da 

estrutura da ID (Figura 10). 



II – Revisão da Literatura 

 

 65 

 

Figura 10: Estrutura da imagem de destino 

Fonte: Elaboração Própria 

A coexistência das dimensões cognitiva e afetiva no estudo da ID turística, presente no 

modelo em análise, permite explicar melhor a representação que tem o turista de um lugar 

cujo significado não se limita só às suas propriedades físicas (Baloglu & Brinberg, 1997), 

uma vez que os destinos turísticos apelam a um conjunto de experiências emocionais, como 

a excitação, agradabilidade, humores, prazer e relaxe entre outros. 

Neste modelo, a ID é constituída por componentes cognitivos e afetivos, que juntos formam 

um compósito da imagem global do destino turístico (Baloglu & McCleary, 1999; Gallarza et 

al., 2002). Variados estudos referem a influência positiva da faceta cognitiva sobre a afetiva, 

tendo presente que o componente cognitivo inclui crenças e valores e o afetivo é composto 

por emoções e sentimentos (Dann, 1996; Gallarza et al., 2002; Gartner, 1993; Konecnik, 

2005; Ulrich, 1983). O modelo é composto também por dois fatores que influenciam a 

formação da imagem: fatores pessoais e fatores relacionados com o destino (fatores de 

estímulo). Baloglu e McCleary (1999) referem que diversos pesquisadores concordam que a 

imagem é principalmente construída por duas grandes forças: fatores de estímulo e fatores 

pessoais.  
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2.4.2.1. – IMAGEM COGNITIVA 

A dimensão cognitiva, baseada em crenças anteriores, é de elevada importância na 

formação da imagem preconcebida de um destino (del Bosque & San Martín, 2008). Com a 

medição desta dimensão pretende-se saber quais os benefícios que estão relacionados com 

a motivação, na escolha de um destino turístico (Marques, 2009). 

Beerli e Martín (2004a), devido à inexistência de um consenso nos fatores a serem 

estudados criaram uma Tabela (Tabela 9) onde incorporam todos os atributos de um destino 

turístico presentes no modelo em análise da ID, sendo todos eles possíveis de medição 

(tema a explorar mais à frente). 

Tabela 9: Dimensões/Atributos determinantes da perceção da imagem cognitiva 
RECURSOS NATURAIS INFRAESTRUTURA GERAL INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

Clima - Desenvolvimento e Qualidade das 
Estradas, Aeroportos e Portos Náuticos  Hotéis e Casas Alugadas 

- Temperatura - Facilidades de Transportes Privados e 
Públicos 

- Número de Camas 

- Chuva 
- Desenvolvimento dos Serviços de 
Saúde 

- Categorias 

- Humidade - Desenvolvimento das Telecomunicações - Qualidade 

- Horas de Sol - Desenvolvimento das Infraestruturas 
Comerciais 

Restaurante 

Praias - Grau de Desenvolvimento da 
Construção 

- Número 

- Qualidade da água  - Categorias 

- Praias arenosas/rochosas  - Qualidade 

- Comprimento das praias   

- Superlotação das praias  - Bares, Discotecas e clubes 

Riqueza da Paisagem  - Facilidade de Acesso ao Destino 

- Reservas Naturais Protegidas: 
Lagos, Montanhas, desertos. 

 - Excursões  

- Diversidade e Singularidade da 
Flora e Fauna 

 - Centros Turísticos 

  - Rede de Informação turística 
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TURISMO DE LAZER E 
RECREAÇÃO  CULTURA, HISTÓRIA E ARTE FATORES POLÍTICOS E 

ECONÓMICOS 

- Parques Temáticos 
- Museus, Construções Históricas, 
Monumentos. 

- Estabilidade Política 

Atividades Desportivas e 
Entretenimento - Festivais, Concertos. - Tendências Políticas 

- Golfe, Pesca, Caça, Ski, 
Mergulho. - Artesanato - Desenvolvimento Económico 

- Parques Aquáticos - Gastronomia Segurança 

- Zoológicos - Folclore - Taxa de Criminalidade 

- Atividades de Aventura - Religião - Ataques Terroristas 

- Casinos - Costumes e modos de vida  

- Vida Noturna  - Preços 

- Centros Comerciais   

- Trekking   

Ambiente Natural Ambiente Social Ambiente do Destino 

- Beleza Paisagística - Hospitalidade e Simpatia dos 
Residentes 

- Luxuoso 

- Atratividade das cidades e das 
Aldeias 

- Pobreza  - Fascinante 

- Poluição Sonora e Atmosférica  - Qualidade de Vida - Destino com Boa Reputação 

- Congestionamento do Tráfego - Barreira Linguística - Destino Orientado para a Família 

  - Exótico 

  - Relaxante 

  - Engraçado, Agradável 

  - Encantador 

  - Aborrecido 

  -Atrativo ou Interessante 

  - Místico 

Fonte: Adaptado de Beerli e Martín (2004a) 

A medição de qualquer fenómeno é muito afetada pela forma como ele é concetualizado, 

pelo que, não é de estranhar que vários aspetos do constructo da ID sejam medidos 
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recorrendo a instrumentos diferentes, porque inclusive as investigações da ID têm 

beneficiado muito com a evolução dos métodos de tratamentos de dados, nomeadamente 

com a de técnicas de análise fatorial, análise discriminante, escalonamento 

multidimensional, análise de correspondência, mapas percetuais e análise conjunta 

(Mazanec, 1994). Além deste facto, não existe ainda nenhum sistema de análise 

normalizado para determinar a ID e os respetivos itens, pelo que têm sido utilizadas 

variadas técnicas e estratégias (Stepchenkova & Mills, 2010). Na escolha dos atributos 

cognitivos a serem medidos podemos referir um modelo presente em diversos estudos 

analisados (del Bosque & San Martín, 2008; Echtner & Ritchie, 1991; Gallarza et al., 2002; 

Gutiérrez et al., 2006) composto por uma escala de 18 itens, com posicionamento diferente 

do contínuo funcional e psicológico da ID que podemos analisar na Tabela 10. Os inquiridos 

foram convidados a analisar cada item através de uma escala de Likert de sete pontos. 

Tabela 10: Itens para medição da imagem cognitiva 

 ITENS 

IMAGEM COGNITIVA 

Diversidade de Fauna e Flora 

Beleza Paisagística 

Beleza de Parques Naturais 

Clima Agradável 

Praias atrativas 

População Hospitaleira 

Oportunidade de Aventura 

Lugar Tranquilo 

Lugar Apropriado para Descansar 

Atrações Culturais 

Atividades Culturais Interessantes 

Conhecer os Costumes 

Variedade Gastronómica 

Facilidade de Acessibilidade 

Facilidade para Compras 

Alojamento de Qualidade 

Boa Relação Qualidade Preço 

Lugar Seguro para Visitar 

Fonte: del Bosque e San Martín (2008) 
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Baloglu e McCleary (1999) a partir da análise de diversas investigações, criaram um modelo 

de 15 itens para avaliação da imagem cognitiva. Estes 15 itens foram medidos por uma 

escala de Likert de cinco pontos. 

Beerli e Martín (2004a) utilizaram um constructo com 24 itens, e uma escala de Likert de 7 

pontos para medir uma escala desenvolvida a partir de variados estudos (Baloglu & 

McCleary, 1999; Calantone et al., 1989; Chon, Weaver & Kim, 1991; Echtner & Ritchie, 

1993; Fakeye & Crompton, 1991; Gartner & Shen 1992; Hu & Ritchie, 1993) que aplicaram 

num questionário estruturado a 616 turistas que visitaram Lanzarote. Para verificarem a 

validade da escala, os autores entrevistaram especialistas, profissionais e académicos, da 

indústria do turismo.  

Também neste ponto não existe um modelo global, havendo construções com um número 

variado de itens e escalas de medição diversificadas, existindo mesmo certa falta de 

homogeneidade nas variáveis a serem medidas nas diversas investigações (Lee, Lee & Lee, 

2005; Stepchenkova & Mills, 2010). 

 

2.4.2.2. – IMAGEM AFETIVA 

Para se encontrar o posicionamento de um destino, além da imagem cognitiva também 

devemos estudar a imagem afetiva (Marques, 2011a; Pike & Ryan, 2004). Segundo 

Kastenholz (2002), a imagem afetiva do destino não é mais do que um conjunto de aspetos 

do destino, que provocam respostas emocionais ou sentimentos. Para Kapoor e Kulshrestha 

(2009) as emoções correspondem a estados mentais internos e focam-se principalmente em 

afetos, sendo que o afeto é definido como uma dimensão que capta a valência ou aspeto 

positivo/negativo de algo, neste caso, da ID, considerando que todas as emoções são 

afetivas, mas existindo componentes afetivos que não se podem considerar emoções. 

Também Russel (1983) refere que a dimensão afetiva é muitas vezes um contínuo bipolar 

de desagradabilidade e agradabilidade. 
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O estudo do afeto, nomeadamente das emoções, centra-se nos estímulos internos e 

externos que se encontram relacionados com um movimento indutivo que leva um indivíduo 

a agir de determinada forma, ou seja, a motivá-lo numa determinada escolha. Apesar da 

satisfação do consumidor ter uma base cognitiva, devido à comparação entre perceção e 

expetativas, esta termina numa dimensão emocional mais significativa (Berman, 2005). 

Russel e Pratt (1980) criaram um modelo de emoções ou de dimensões de afeto 

representado por um circumplexo composto por oito variáveis de emoções, medidas por 

uma escala de cinco indicadores (itens) cada. Estas variáveis encontram-se num espaço 

bidimensional e ordenadas circularmente, sugerindo os autores que as dimensões básicas 

são bipolares e que tanto podem ser as que distinguem ambientes considerados agradáveis 

aos desagradáveis, como podem ser as que opõe ambientes entusiasmantes aos 

melancólicos, ou mesmo as que também distinguem os ambientes stressantes dos 

relaxantes. Este modelo estuda a imagem afetiva em quatro dimensões básicas bipolares 

compostas por 40 itens (Tabela 11), sendo formado por dois eixos principais que analisam a 

agradablidade (Pleasure – P) e a excitação (Arousal – A). 

Tabela 11: Itens das dimensões de afeto do modelo circumplexo  

ITENS POSITIVOS ITENS NEGATIVOS 

EXCITAÇÃO (A+) SONOLÊNCIA (A-) 
intenso 

desperto 
ativo 
vivo 
forte	  

inativo 
inútil 

parado 
preguiçoso 

lento	  
ENTUSIASMANTE (A+P+)	   MELANCÓLICA (A-P-)	  

emocionante 
entusiasmante 

estimulante 
alegre 

despertativa	  

desinteressante 
enfadonha 
entediante 
monótona 

triste	  
AGRADABILIDADE (P+)	   DESAGRADABILIDADE (P-)	  

simpático 
agradável 

amável 
bonita 
linda 

insatisfatório 
pouco atraente 

repugnante 
desagradável 
desconfortável 

STRESSANTE (A+P-)	   RELAXE (A-P+)	  
agitada 

ameaçadora 
tensa 

movimentada 
inquieta	  

calma 
pacífica 
serena 

sossegada 
tranquila	  

Fonte: Adaptado de Russel e Pratt (1980) 



II – Revisão da Literatura 

 

 71 

Os autores, no seu estudo consideraram suficiente a aplicação de apenas duas das quatro 

dimensões bipolares, necessitando os investigadores de apenas vinte respostas para a 

medição da imagem afetiva do destino. 

Os trabalhos de Walmsley e Jenkins (1993) e Walmsley e Young (1998) referem que os 

mapas resultantes da aplicação do modelo circumplexo para medição das dimensões de 

qualidades afetivas de Russel e Pratt (1980) a locais de destino, são uma ferramenta 

fundamental do marketing, para segmentação e posicionamento do mercado. 

Recentemente, diversas investigações têm usado e/ou referido um sistema octogonal de 

duas dimensões bipolares, para medição da afetividade em relação à ID (Díaz & Flores, 

2001; Echtner & Ritchie, 1993; Marques, 2009) baseado no modelo de Russel e Pratt. Este 

modelo apresenta um eixo horizontal que específica a agradabilidade (agradável ou 

desagradável) e outro vertical que analisa a excitabilidade ou ativação (excitação ou apatia). 

Contém ainda quatro quadrantes: Entusiasmante, Depressivo ou Melancólico, Relaxante e 

Stressante, como se pode visualizar na Figura 11. 

 

Figura 11: Sistema afetivo de Russel 

Fonte: Adaptado de Marques (2011b) 

Este modelo define variadas caraterísticas de estados emocionais, conforme Tabela 12.  
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Tabela 12: Dimensões do prazer e ativação e as respetivas emoções 

PRAZER ATIVAÇÃO 

Aborrecido – Agradado Calmo – Emocionado 

Tranquilo – Entediado Frenético – Apático 

Satisfeito – Insatisfeito Quieto – Inquieto 

Melancólico – Alegre Motivado – Indiferente 

Sem esperança - Com esperança Estimulado – Relaxado 

Feliz – Infeliz Sonolento – Desperto 

Fonte: Adaptado de Mehrabian e Russel (1974) 

 

Segundo Marques (2011a), os primeiros autores a publicarem pesquisas relativas a reações 

afetivas para os destinos turísticos, que adotaram explicitamente o modelo circumplexo de 

Russel e Pratt, foram Baloglu e Brinberg (1997), num estudo da imagem de 11 países. Ainda 

segundo Marques (2011a), desde este trabalho, muitos estudos surgiram combinando as 

imagens cognitivas dos destinos com as afetivas. Alguns avaliaram a imagem afetiva a partir 

das duas dimensões básicas de afeto (Beerli & Martín, 2004a; Pike & Ryan, 2004), outros 

autores utilizaram as quatro dimensões bipolares usadas por Baloglu e Brinberg (Baloglu, 

2001; Baloglu & Love, 2005; Li, Cai, Lehto, X. & Huang, 2010; Lin, Morais, Kerstetter & Hou, 

2007; Phillips & Jang, 2010), enquanto outros ainda testaram itens bipolares semelhantes 

(Edwards, Fernandes, Fox & Vaughan, 2000; Vaughan & Edwards, 1999). Ainda segundo 

Marques (2011a) um marco comum de todos estes trabalhos é o facto de todos eles 

tratarem a imagem afetiva de uma forma bastante diferente da cognitiva, sendo esta última, 

medida por uma análise de componentes principais, enquanto que a imagem afetiva é 

construída com base nos indicadores de Russel e Pratt, mas usando a análise fatorial de 

classes latentes. 
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A medição destes itens afetivos é também realizada preferencialmente com uma escala de 

Likert que varia entre os cinco pontos (Joppe, Martin & Waalen, 2001; Kim & Richardson, 

2003; Leisen, 2001) ou sete pontos (Beerli & Martín, 2004b; Calantone et al., 1989; 

Crompton et al., 1992; Choi et al., 1999; Dadgostar & Isolato, 1996; Fakeye & Crompton, 

1991; Gutiérrez, 2005; Kim, 1998; Oppermann, 1996; Schroeder, 1996). 

Marques (2009), sugere na sua investigação a inclusão de novas dimensões de imagem 

afetiva dos destinos, podendo proporcionar resultados bastante úteis para os destinos 

turísticos. Outra dimensão utilizada é o domínio ou dominance, que associada ao modelo 

anterior forma o modelo emocional PAD (Pleasure–Arousal-Dominance) desenvolvida por 

Mehrabian e Russel em 1974 (Figura 12). Esta dimensão permite avaliar o sentimento de 

domínio, variando entre controlo e submissão (Mehrabian, Wihardja & Ljunggren, 1997). 

	  

Figura 12: Modelo emocional PAD 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A escala PAD avalia a natureza controladora das emoções, apresentando, segundo Guia, 

Mota e Marques (2012), um modelo de respostas afetivas a situações de consumo. Por 

exemplo, sendo a raiva e o medo emoções desagradáveis, a raiva é uma emoção de 
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domínio (controlo), enquanto o medo é uma emoção de submissão (Mehrabian, 1995). 

Este modelo é definido pelas seguintes caraterísticas de estados emocionais: excitado e 

eufórico, maravilhado e com submissão moderada, confortável e seguro, proteção e 

sonolência ou com apatia, irritado e desagradável, chateado e doloroso, indiferente e 

insensível, e por último, solidão e desespero.  

Segundo Mehrabian et al. (1997), com estas escalas, qualquer estado emocional pode ser 

descrito com consenso e elevada exatidão, podendo ser utilizado para descrever tanto 

estímulos, como emoções, situações ou determinadas atividades.  

Relativamente à imagem global do destino, os investigadores são unânimes e consideram 

que é formada pela junção dos atributos cognitivos e afectivos do destino em análise 

(Baloglu & MacCleary, 1999; Gallarza et al., 2002). Desta forma, a impressão global do 

destino é construída pela soma dos atributos individuais, atributos esses de ordem cognitiva 

e afetiva. Numa pesquisa abrangente, realizada por Echtner e Ritchie (1991), aos principais 

estudos de medição da imagem de destino desenvolvidos até aquela data, torna-se evidente 

que a maioria dos investigadores utiliza uma metodologia para a medição da imagem de 

destino, assente em atributos e não em termos de impressões holísticas (Tabela 13). No 

entanto, os autores consideram que a metodologia a ser usada depende muito do destino 

em análise, pois alguns baseiam-se em caraterísticas diretamente observáveis ou 

mensuráveis, enquanto outros, dependem de caraterísticas mais abstratas e intangíveis. 

Com base neste quadro conceptual, defendem que existe uma relação entre a metodologia 

utilizada e a capacidade de capturar os vários componentes da ID e sugerem, que a sua 

operacionalização completa, envolve a medição dos atributos e das impressões holísticas. 

Na mesma pesquisa, os autores encontram os dois tipos de técnicas de abordagem 

frequente: a estruturada e a não-estruturada, mas tendo sido utilizada esta última em 

apenas um dos estudos. Como a técnica mais frequentemente aplicada é a estruturada, a 

medição da ID utilizada nestes estudos baseia-se tanto em escalas de diferencial semântico, 

como em escalas de Likert, pelo que, devido à natureza destas escalas, é normal que estas 

investigações se centrem nas componentes de atributos, em detrimento das componentes 

mais holísticas e únicas. 
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Tabela 13: Análise de objetivos e metodologias presentes em estudos da ID 

AUTOR(ES) OBJETIVO METODOLOGIA 

Hunt (1975) Medir a imagem de quatro estados: 
Utah, Montana, Colorado, Wyoming 

Estruturada: 
- 20 atributos 
- escalas de diferencial semântico 
de 5 e 7 pontos 

Crompton (1977) Medir a imagem do México 

Estruturada: 
- 18 atributos 
- escala de diferencial semântico 
de 7 pontos 

Goodrich (1977) 
Medir a imagem de nove destinos: 
Flórida, Havaí, México, Califórnia e 
cinco ilhas das Caraíbas 

Estruturada: 
- 10 atributos 
- escala de Likert de 7 pontos 

Crompton (1979) Medir a imagem do México em 
diferentes estados dos Estados Unidos 

Estruturada: 
- 30 atributos 
- escala de diferencial semântico 
de 7 pontos 

Pearce (1982) Medir e comparar as imagens de pré-
viagem e pós-viagem de sete países 

Estruturada: 
- 13 atributos 
- escala de Likert de 6 pontos 

Haahti e Yavas (1983) Medir a imagem da Finlândia em 12 
países) 

Estruturada: 
- 10 atributos 
- escala de Likert de 9 pontos 

Crompton e Duray (1985) Medir a imagem do Texas 

Estruturada: 
- 28 atributos 
- escala de diferencial semântico 
de 5 pontos 

Kale e Weir (1986) Medir a imagem da Índia 
Estruturada: 
- 26 atributos 
- escala de Likert de 7 pontos 

Phelps (1986) Medir as imagens de pré-viagem e pós-
viagem da Menorca 

Estruturada: 
- 32 atributos 
- check-list de atributos 

Tourism Canada (1986-1989) 
Medir a imagem do Canadá, nos 
principais mercados geradores de 
turismo 

Estruturada: 
- 29 atributos 
- escala de Likert de 5 pontos 

Gartner e Hunt (1987) Medir a mudança de imagem de Utah 
em mais de um período de 12 anos 

Estruturada: 
- 11 atributos 
- escala de diferencial semântico 
de 5 pontos 

Richardson e Crompton (1988) 
Para explorar as diferenças de imagens 
construídas relativamente aos EUA e ao 
Canadá pelos canadianos franceses e 
ingleses 

Estruturada: 
- 10 atributos 
- escala comparativa de 4 pontos 

Gartner (1989) 
Medir as imagens de quatro estados: 
Utah, Montana, Colorado, Wyoming, 
utilizando técnicas de escalonamento 
multidimensional 

Estruturada: 
- 15 atributos 
- escala de Likert de 5 pontos 

Calantone et al. (1989) 

Medir as imagens de oito países do 

Pacífico, realizada por turistas de vários 

países de origem 

Estruturada: 
- 13 atributos 
- escala de Likert de 7 pontos 

Reilly (1990) Medir a imagem do estado de Montana 
Não-Estruturada: 
- questões em aberto 
 

Fonte: Adaptado de Echtner e Ritchie (1991) 
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Um trabalho, também bastante relevante, de Pike (2002) resumiu as caraterísticas principais 

de 142 estudos de imagem de destino realizados entre os anos de 1973 e 2000, construindo 

uma tabela de consulta rápida onde constam os seguintes elementos: destinos de interesse; 

indicação da utilização do método estruturado ou não estruturado e, no caso do estruturado, 

a indicação do número de atributos independentes, número de entrevistados e indicação 

das principais técnicas utilizadas para analisar os dados (análise de médias, classificação de 

preferências, repertory grid, mapeamento, análise de desempenho, análise conjunta, 

somatórios, análise fatorial, testes t, escalonamento multidimensional, análise discriminante 

e outros). O autor concluiu que, apesar das críticas do uso recorrente de listas de atributos, 

é evidente ainda não existir uma teoria que permita a substituição dos modelos multiatributo. 

Das conclusões relevantes que extraiu, vamos realçar o facto de poucos trabalhos tentarem 

medir uma ID para qualquer contexto específico de viagem, o uso de técnicas estruturadas 

na operacionalização do constructo ID ter sido utilizado na maioria dos trabalhos, e a 

constatação da análise fatorial ser a técnica de análise de dados mais utilizada. Este 

trabalho fornece assim um conjunto de referências e de técnicas, que os gestores turísticos 

podem utilizar no desenvolvimento de imagens favoráveis 

 

2.4.3. – FORMAÇÃO DA IMAGEM DE DESTINO 

Tal como o conceito de ID, também a construção ou formação da ID foram objeto de 

diversos estudos, mas a maioria deles não analisam a verdadeira construção da imagem 

(Baloglu & McCleary, 1999), centrando-se principalmente na relação imagem – 

comportamento, relevando a estrutura estática da imagem em detrimento da estrutura 

dinâmica. Segundo Echtner e Ritchie (1991), a formação da imagem foi descrita, por 

Reynolds em 1965, como o desenvolvimento de uma construção mental baseada em 

algumas impressões selecionadas a partir de um fluxo de informações. No caso da imagem 

do destino, esse fluxo de informações tem diversas fontes, incluindo material promocional 

(folhetos e poster’s), as opiniões de terceiros (família, amigos e agentes de viagens) e os 

meios de comunicação em geral (revistas, jornais, livros, televisão e filmes). Os mesmos 

autores, no trabalho que realizaram, analisaram a concetualização e operacionalização de 

quinze estudos anteriores, tendo concluído que a operacionalização da ID ainda não tinha 

sido bem sucedida em nenhum deles e que a maioria das investigações optavam por 
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técnicas quantitativas em detrimento dos métodos não estruturados. A formação da imagem 

de um destino é um processo contínuo, e embora seja difícil de alterar, diversos estudos 

sobre a imagem turística revelam a existência de um conjunto de fatores que influenciam o 

processo da sua construção (Carballo et al., 2011). 

Na Figura 13, apresentamos um modelo simplificado da formação da ID, baseado nos 

modelos de Baloglu e McCleary (1999), Kastenholz (2002) e de Beerli e Martín (2004a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Modelo de formação da ID 

Fonte: Elaboração Própria 

Dann (1996), Gallarza et al. (2002), Gartner (1993), Konecnik (2005) e Ulrich (1983), 

realçam também a importância da relação das motivações com a construção da imagem do 

destino, referindo que, na ausência de uma experiência prévia, as motivações juntamente 

com as fontes de informação constituem um dos pontos principais no processo de formação 

da ID. Relativamente aos fatores de estímulo, estes correspondem às fontes de informação 

e ao grau de familiaridade ou experiência prévia com o destino, caso exista. Os fatores 

Fatores Pessoais: 

§ Caraterísticas Pessoais 

§ Caraterísticas Psicológicas 

§ Experiências Pessoais 

Fatores associados ao destino: 

§ Fontes de Informação 

§ Experiência Prévia com o destino 

Imagem Cognitiva 
(Atributos) 

Imagem 
Afetiva 
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pessoais referem-se às caraterísticas sociodemográficas (idade, género, grau de instrução, 

estado civil, identidade cultural, entre outros), caraterísticas psicológicas (valores, 

personalidade e motivações), bem como a sua experiência com as férias em geral (Baloglu 

& McCleary, 1999; Chagas, 2009). 

As fontes de informação destacam-se no processo de formação da ID, podendo ser 

divididas em duas vertentes (Baloglu & McCleary, 1999): simbólica (aspetos de divulgação 

promovidos pelo destino turístico) e social (influência do circulo social: familiares, amigos, 

colegas de trabalho, entre outros). Estas informações, no entanto, não são automaticamente 

aceites, são filtradas pela perceção, pelos conhecimentos prévios e experiências, rejeitando 

tudo o que não faz sentido. Nolan (1976), num estudo das fontes de informação usadas 

pelos turistas internos dos Estados Unidos da América, concluiu que a informação mais 

usada era a da indicação de amigos e familiares, em segundo lugar os guias de viagem, 

seguidos das informações comerciais das ofertas turísticas e, por último, os folhetos 

promocionais. Relativamente à credibilidade, o autor considerou os guias de viagem como 

os mais credíveis, enquanto que os conselhos de amigos e familiares, juntamente com as 

informações disponibilizadas pelos serviços governamentais foram considerados como os 

mais informativos. No mesmo estudo, Nolan (1976), concluiu que em especial os folhetos 

das agências de viagens possuem informação tendenciosa. É importante destacar que estas 

fontes de informação são estímulos externos, que permitem o desenvolvimento da imagem 

cognitiva, ou seja, fortalecem a perceção dos componentes cognitivos do destino junto ao 

turista. No entanto, isso não garante que a relação afetiva seja desenvolvida (Gartner, 

1993). Kastenholz (2002) considera que as fontes de informação podem ser (ou não) 

diretas, de origem comercial ou de contactos pessoais, refletindo impactos diferentes nos 

indivíduos.  

Relativamente à experiência prévia com o destino, segundo Gutiérrez (2005), alguns autores 

relacionam-na com a imagem que se tem do destino, não existindo ainda um consenso 

geral. Alguns estudos consideram unicamente a experiência em si, ou seja, a familiaridade 

com o destino, unicamente formada por um contato anterior. Outros, por sua vez, 

consideram-na como sendo formada também pelas informações recebidas de forma direta 

ou indireta, considerando a familiaridade como um conhecimento do lugar, não estando 

unicamente centrado na experiência prévia. 
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Relativamente à medição da imagem do destino turístico, variada literatura (Chagas, 2008; 

Echtner & Ritchie, 1991; Jenkins, 1999; Gutiérrez et al., 2006) analisa também as duas 

técnicas: estruturada e não estruturada. Na primeira, segundo Echtner e Ritchie (1991) 

também denominada de aproximação multiatributo, o investigador fixa previamente um 

conjunto de atributos transversais a todos os destinos turísticos. A perceção do indivíduo 

para cada um dos atributos é medida através de uma escala de Likert ou de diferencial 

semântico, captando-se desta forma o componente comum da imagem de um determinado 

destino. Convém também referir que a quantidade de atributos, assim como a amplitude das 

escalas de medição, variam de investigação para investigação (Bigné & Sánchez, 2001). 

Esta técnica tem uma codificação simples, é prática para a comparação de destinos e é de 

fácil aplicação e análise. Por outro lado, não incorpora os aspetos holísticos da imagem e 

por vezes, força o entrevistado a pensar na imagem do produto em termos dos atributos 

específicos, podendo perder-se alguns componentes. A técnica não estruturada está 

baseada na utilização de perguntas abertas, que permitem ao indivíduo descrever 

livremente o destino, podendo-se capturar as impressões holísticas do destino, bem como 

as caraterísticas únicas, ou distintas, que têm em relação ao destino (Gutiérrez et al., 2006). 

Esta técnica permite mensurar os componentes holísticos da imagem de destino e reduz a 

influência do entrevistador, diminuindo a possibilidade de perdas de componentes. Esta 

técnica tem também desvantagens, pois não é de fácil aplicação a análises comparativas e 

as análises estatísticas dos resultados são limitadas, como podemos verificar na Tabela 14. 

Tabela 14: Métodos utilizados na pesquisa de ID: estruturado vs. não-estruturado 

 ESTRUTURADO NÃO-ESTRUTURADO 

Descrição Valorização do entrevistado 

através de uma lista de atributos 

fixados pelo investigador 

O entrevistado pode descrever 

livremente as suas impressões e 

crenças sobre um destino turístico 

Técnicas Escalas de Likert e de diferencia 

semântico 

Focus group, questionários 

abertos, análises de conteúdos, 

entrelaçamentos de repertório 

Vantagens -‐ Medição do componente 

comum da imagem; 

-‐ Simplicidade na codificação 

dos dados; 

-‐ Análise estatística sofisticada; 

-‐ Facilidade na comparação 

entre os destinos 

-‐ Medição dos componentes 

holístico e único da imagem do 

destino; 

-‐ Identificação das dimensões 

relevantes para cada indivíduo; 

-‐ Redução da indução/influência 

do entrevistador. 
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Inconvenientes 
-‐ Não identifica os componentes 

holísticos e único; 

-‐ Elevada subjetividade; 

-‐ Não permitir encontrar os 

atributos importantes para 

cada indivíduo. 

-‐ Nível de detalhe das respostas 

fornecido pelos entrevistados é 

muito variável; 

-‐ Análises estatísticas muito 

limitadas; 

-‐ Impossibilidade de efetuar 

análises comparativas. 

Análises estatísticas Análises descritivas, fatoriais, da 

variância, de regressão e de cluster 
Análises descritivas 

Fonte: Adaptado de Jenkins (1999) e Gutiérrez et al. (2006) 

A partir de um estudo mais detalhado, verifica-se que a técnica mais utilizada nos estudos 

da ID, à semelhança dos estudos relativos com a motivação do turista, é a estruturada 

(Carvalho, 2009) que, segundo Echtner e Ritchie (1991) é a principal falha da maioria dos 

estudos, aconselhando uma combinação das duas técnicas para uma completa medição, 

devido a ambas as técnicas terem limitações e vantagens. Várias investigações têm 

utilizado, nos últimos tempos, uma técnica ampla, composta pelas duas (Bigné, Sánchez & 

Sánchez, 2001; Echtner & Ritchie, 1993; Kastenholz, 2002; Mackay & Fesenmaier, 1997; 

O’Leary & Deegan, 2003; Watkins, Hassanien & Dale, 2006). 

Nas análises realizadas até aqui, temos abordado unicamente a construção da imagem, 

contudo o modelo de Gunn (1972, 1988), denominado de Sete Fases da Experiência em 

Viagem, reflete a alteração da ID com base nos atributos do destino e na própria experiência 

com o mesmo (Echtner & Ritchie, 1991).  

Na primeira fase, deste modelo surge a formação da imagem mental (orgânica) sobre o 

destino por acumulação de imagens mentais, desprovida do cariz turístico e comercial. Só 

na segunda fase, fase da modificação da imagem, após surgirem as fontes de informação 

sobre o destino, a ID se torna comercial, criando uma imagem induzida que poderá levar à 

terceira fase – a decisão de viajar (Fraiz Brea & Cardoso, 2011; Carvalho, 2009). A imagem 

pode alterar-se com a experiência no destino: a quarta fase – viajar para o destino pode 

condicionar a imagem; a quinta fase – participar em atividades ou experiências e contactar 

diretamente com os serviços, também influenciam a imagem; sexta fase – a viagem de 

regresso, permite refletir e avaliar, incluindo trocas de experiências com outros turistas. A 

última fase, ocorre depois da visita, por se tratar de um processo circular, reflete os vários 
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níveis de conhecimento, estando já formadas as imagens orgânicas, induzida e total. Nesta 

fase a imagem final pode ser igual ou diferente da inicial, dando uma maior capacidade ao 

turista relativamente à decisão de repetir ou não o destino. Diversos estudos salientam que 

a imagem do destino após a realização da viagem se torna mais realista, diferenciada e 

complexa (Pearce, 1982; Chon, 1992). No entanto, Jenkins (1993) refere que, com o passar 

do tempo a imagem tem tendência em voltar a ser estereotipada, com semelhanças à 

imagem vendida em folhetos turísticos promocionais. 

 

2.5. - SÍNTESE DA REVISÃO DA LITERATURA EFETUADA 

Através da presente revisão bibliográfica exploraram-se algumas temáticas relacionadas 

com esta investigação, centrada na atividade cinegética, nomeadamente na motivação dos 

caçadores e na imagem de destino turístico de caça. Desta forma, neste capítulo iniciou-se 

uma pesquisa literária de estudos relacionados com a caça, nomeadamente o seu 

enquadramento histórico em Portugal, a legislação em vigor, as regiões cinegéticas e 

respetivas zonas de caça existentes em Portugal, o calendário venatório em Portugal, os 

processos de caça, os recursos cinegéticos, a carta de caçador em Portugal e algumas 

regulamentações internacionais. A segunda temática centrou-se na região do Alentejo, uma 

vez que parte deste estudo visa perceber a imagem de destino das coutadas do Alentejo. O 

terceiro tema investigado foi relativo aos fatores motivacionais do turista, direcionando a 

pesquisa para as motivações relacionadas com atividades de lazer e por último, apesar de 

ser um tema pouco estudado, a motivação na atividade cinegética. Por fim, o último tema 

abordado foi a ID, nomeadamente a sua estrutura e a sua formação, com destaque para a 

relação entre as facetas cognitiva e afetiva. 

Esta revisão permitiu sedimentar alguns conhecimentos e descobrir e explorar as temáticas 

acima referidas, contextualizando o tema em estudo. Os atributos e fatores referenciados na 

vasta bibliografia, permitem-nos sustentar com base teórica o modelo, a propor no capítulo 

seguinte, e que será seguido na presente investigação.  
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CAPÍTULO III – MODELO DE ANÁLISE E METODOLOGIA DE 
INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo pretendemos apresentar, o quadro teórico da presente investigação, que será 

a base do estudo empírico a desenvolver. Começamos por abordar a metodologia de 

investigação a ser seguida, devidamente definida e enquadrada. No ponto seguinte será 

construído o modelo de análise que orientará a recolha da informação empírica, relacionada 

com a problemática abordada e a respetiva análise dos resultados. Seguidamente será 

efetuada a construção do questionário, relacionando-se a revisão bibliográfica realizada com 

a problemática apresentada, e a respetiva validação dos constructos, com o objetivo de se 

elaborar o questionário a ser aplicado na investigação. Por fim será abordado o método de 

recolha dos dados, com a definição da população e amostra, salientando-se o modo de 

recolha e de análise de dados a efetuar. 

A conceção de um método numa investigação científica centra-se, principalmente, em três 

objetivos. O primeiro é selecionar as técnicas de pesquisa a serem utilizadas por objetivos e 

teorias que os constroem. O segundo é delimitar as condições de uso das referidas 

técnicas. O terceiro é integrar, operacionalizar e relacionar os resultados obtidos.  

Resumidamente podemos distinguir dois métodos utilizados no processo de investigação: o 

qualitativo e o quantitativo. O método qualitativo, também designado de não-estruturado, é 

geralmente orientado para a exploração e descoberta do processo de investigação, 

recorrendo-se à observação natural. É uma abordagem de conceção global fenomenológica 

e holística e de tipologia descritivo-indutiva (Carmo & Ferreira, 1998). O método quantitativo, 

ou método estruturado, encontra-se mais direcionado para a confirmação e comparação de 

resultados obtidos por uma medição controlada e rigorosa. Esta abordagem quantitativa é 

baseada num conjunto de preposições interrelacionadas, que resultam da revisão de 

literatura e, que são transformadas em hipóteses para verificação empírica. 

Pode iniciar-se um estudo qualitativo usando a técnica não estruturada, com o objetivo de se 

encontrarem os conceitos usados pela população em estudo, minimizando os riscos de 

aplicação de itens, atributos, dimensões ou constructos padronizados que não representem 

o conceito em estudo. O estudo qualitativo, numa primeira fase, permite assim ao 
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investigador percecionar com mais exatidão quais os atributos que melhor representam o 

constructo a aplicar, evitando a construção de questões que podem originar respostas 

padrão.  

 

Figura 14: Modelo de método de investigação 

Fonte: Adaptado de Jenkins (1999) 

Encontrados os atributos com base nos resultados obtidos na primeira fase, através de 

entrevistas, passa-se para a técnica estruturada de forma a medir os itens quantitativamente 

(Jenkins, 1999; Boubeta et al., 2008), conforme Figura 14, aplicando inquéritos. 

Como podemos verificar na investigação de Carvalho (2009), onde o autor faz uma análise 

às metodologias usadas desde 1975 até 2007 (Anexo I), e na revisão teórica que 

apresentamos no segundo capítulo, a maioria dos estudos quantitativos utilizam as escalas 

de Likert com cinco ou sete itens. 

Para atingir os objetivos anteriormente propostos, o trabalho de investigação a realizar 

compreenderá duas dimensões, uma teórica e outra empírica. A primeira resumir-se-á a um 

processo de revisão de literatura (já iniciado), enquadrando a problemática em questão. 

Fase	  
Qualita7va	  

• Obje7vo:	  encontrar	  conceitos	  u7lizados	  pela	  população	  em	  estudo.	  
• Métodos:	  entrevistas	  e	  análises	  de	  contéudo.	  	  

conceitos	  	  

Fase	  
Quan7ta7va	  

• Obje7vo:	  medir	  o	  construto,	  tendo	  em	  consideração	  os	  conceitos	  
relevantes.	  
• Métodos:	  u7lizar	  duas	  escalas	  de	  avaliação;	  uma	  de	  perceção	  geral	  e	  outra	  
de	  preferência	  pessoal	  de	  um	  determinado	  conceito,	  aplicando	  inquéritos	  
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Nesta fase, os aspetos primordiais serão os relacionados com o desenvolvimento das 

temáticas anteriormente referidas, permitindo a conceção de um modelo de análise. A 

componente prática basear-se-á na análise de inquéritos/questionários, combinando as 

pesquisas quantitativa e qualitativa, baseada no modelo de Jenkins (1999) (Figura 14). 

! Na fase qualitativa serão realizadas entrevistas com o objetivo principal de se 

contextualizarem e de se aferirem os atributos mais relevantes, relativos à 

caraterização geral do caçador, às motivações dos praticantes da atividade 

cinegética e do destino, objeto da nossa investigação. As entrevistas são 

semiestruturadas, uma vez que são o método mais utilizado nesta fase de pesquisa 

(Bryman, 2006), sendo realizadas a gestores de zonas de caça e a caçadores de 

diferentes idades, regiões e nível de instrução, selecionados de forma a refletirem a 

variedade dentro do fenómeno a ser examinado (del Bosque & San Martin, 2008). 

Estas entrevistas são de extrema importância, pois não existe um modelo validado 

para a temática em estudo e, segundo Lee (1987) e McCorquodale (1997), a caça 

está presente em pessoas de todos os estratos sociais, religiões ou culturas; 

! Na fase quantitativa serão realizados questionários aos caçadores, usando os 

atributos definidos na fase anterior. 

Finalmente realizar-se-á uma análise indutiva e interpretativa dos resultados obtidos nas 

fases anteriores. 

Com base em algumas referências bibliográficas analisadas, nomeadamente Delgado, Cruz, 

Pedrozo e Silva (2008) e Godoy (1995), nesta pesquisa, adotar-se-á uma abordagem 

qualitativa direta, de carácter exploratório e descritivo. De acordo com os mesmos autores 

apresentam-se algumas definições desses conceitos. 

Godoy (1995) define que, de uma perspetiva qualitativa, um fenómeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspetiva integrada. Para tal, o investigador vai para o terreno procurar o caso em estudo 

na perspetiva das pessoas nele envolvidas, considerando os pontos de vista relevantes. 

Segundo Malhotra (2001) existem duas abordagens de pesquisa qualitativa: a direta e a 
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indireta. Segundo o autor, a abordagem direta é aquela em que os objetivos do projeto são 

óbvios pela natureza da pesquisa, enquanto que na abordagem indireta estes são 

disfarçados. Como os objetivos deste estudo serão revelados aos inquiridos desde o início, 

será utilizada, como já foi referido, a abordagem direta. 

Gil (1999) classifica o tipo de pesquisa em três grupos: estudos exploratórios, descritivos e 

explicativos. Os estudos exploratórios têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, acerca de 

determinado facto, podendo constituir a primeira fase de uma pesquisa mais ampla. Nas 

pesquisas descritivas, o objetivo primordial é a descrição das caraterísticas de determinada 

população ou fenómeno ou o estabelecimento de relação entre variáveis. Estes dois tipos de 

pesquisa serão usados ao longo do estudo desta tese. 

Já nas pesquisas explicativas, a principal preocupação é a de identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenómenos, procurando explicar o 

porquê das coisas. 

 

3.1. – INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EXPLORATÓRIA 

Considerando a escassa investigação existente nesta área, foi necessário recorrermos a 

uma investigação qualitativa de caráter exploratório, com o intuito de procurar, para o caso 

em estudo, as perspetivas e os pontos de vista mais relevantes das pessoas nele 

envolvidas. Desta forma, foi construído um guião de entrevista estandardizada (cf. Anexo 2) 

no qual estavam presentes os objetivos deste estudo, nomeadamente o de se recolher 

informação relativa à caraterização geral do caçador, às motivações dos praticantes da 

atividade cinegética e dos destinos de zonas de caça. Esta entrevista foi composta por uma 

série de questões ordenadas previamente, podendo o entrevistado dar respostas tão longas 

quanto pretendesse. Os objetivos que se pretenderam atingir através desta entrevista 

diretiva, tal como refere Barañamo (2008), foram o de controlo e de verificação, visando 
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validar itens de escalas obtidos de trabalhos anteriores e gerar novos itens e escalas que 

eventualmente possam ter surgido da evolução de determinados fatores. Assim, focamo-nos 

principalmente na obtenção de opiniões e dados que permitissem confirmar, rejeitar ou criar 

variáveis de medida, assentes ou não em escalas utilizadas em trabalhos similares. 

Estas entrevistas foram realizadas a uma amostra de conveniência de 22 caçadores e 8 

gestores cinegéticos, durante o mês de novembro de 2012. Desta abordagem qualitativa, as 

perspetivas e os pontos de vista mais relevantes que nos foram transmitidos, considerando 

os objetivos do presente estudo, foram: 

- a importância atribuída a fatores de tradição de família, influência de amigos e 

iniciativa própria na decisão de começar a caçar, considerando certas relações 

destes fatores com as motivações, nomeadamente que quem começou a caçar 

por iniciativa própria tem maior motivação de evasão, de competência e social e 

quem iniciou a atividade cinegética por influência dos amigos tem também uma 

maior motivação social; 

- a diminuição das motivações cinegéticas e de competência com o avançar da 

idade dos caçadores; 

- a relevância das motivações caçar com os cães, ver animais selvagens e obter 

um troféu na decisão de caçar; 

- o n.º médio de jornadas de caça que o caçador realiza por ano varia, em média, 

entre 1 a 20 dias; 

- os principais tipos de caça praticados em Portugal são: caça maior, caça menor 

ou ambos; 

- os processos de caça mais praticados pelos caçadores portugueses são: salto, 

espera, montaria e batida; 

- os troféus preferidos dos caçadores são: perdizes, codornizes, coelhos, pombos, 

rolas, patos, narcejas, galinholas, javalis, veados, tordos e lebres; 

- nos atributos necessários para a classificação de uma zona de caça como 

“perfeita” foram referidos: abundância de caça, pouca quantidade de caçadores 

por jornada, terreno de fácil acesso, qualidade das peças de caça e a existência 

de oferta hoteleira direcionada para a atividade cinegética. 



III – Modelo de Análise e Metodologia de Investigação 

 

88 

Os resultados das entrevistas, permitem-nos determinar e identificar certas caraterísticas e 

possíveis relações, relevantes para uma pequena amostra da população alvo, que poderão 

contribuir para uma caraterização do caçador português, mais adequada, e também verificar 

a possível ocorrência de determinadas relações entre variáveis. 

3.2. – MODELO DE ANÁLISE 

Partindo da revisão da literatura, procedeu-se à seleção dos conceitos e teorias que 

permitem a transformação de duas questões em dois problemas de investigação. As 

questões de partida que estão na origem e desenvolvimento deste trabalho são as 

seguintes: 

- O que motiva os caçadores a praticarem esta atividade? 

- Qual a ID percebida pelos caçadores relativamente às coutadas alentejanas, 

como destino de caça? 

No âmbito da problemática exposta, o primeiro objetivo geral visa explorar e analisar os 

fatores que motivam um indivíduo a ter como atividade de lazer a caça. Outro objetivo desta 

investigação é o de analisar e mensurar a imagem de um destino turístico cinegético, neste 

estudo, especificamente as coutadas alentejanas. Pretende-se assim, estudar a ID 

percecionada pelos caçadores, com vista a serem retiradas conclusões relevantes que 

relacionem essa imagem com a escolha do destino. Os caçadores encontram-se divididos 

em dois grandes grupos, os caçadores que caçam em ZCT do Alentejo e os caçadores que 

não caçam nessas zonas.  

Tendo em conta o aumento da competitividade entre destinos turísticos e considerando que 

estes competem principalmente através da imagem transmitida ao turista (Baloglu & 

Mangaloglu, 2001; Buck, 1993; Valls, 1996), torna-se pertinente uma análise cuidada da 

construção e da perceção da imagem do destino turístico, neste caso específico, das 

coutadas alentejanas. Tornou-se assim importante, para a problemática em questão, 

explorar mais aprofundadamente a estrutura que define e carateriza a imagem do destino 

turístico (Gutiérrez et al., 2006), uma vez que esta imagem é uma caraterística determinante 

no processo de decisão de escolha por parte do turista (Leal, 2004, 2006). 
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Considerando que o processo de construção da ID é influenciado pelas motivações (Beerli & 

Martín, 2004b) e que a competitividade entre produtos e destinos turísticos também levou a 

uma segmentação e especialização das ofertas turísticas, em função das motivações, 

surgindo frequentemente novas modalidades e atividades (Gallego, 2008), é de especial 

interesse para a gestão cinegética uma perceção do que motiva um indivíduo a caçar. 

Nesse sentido explorou-se a motivação aplicada ao turismo presente em diversos estudos 

(Fodness, 1994; Jones, 2011; Kapoor & Kulshrestha, 2009; Mayo & Jarvis, 1982; 

Snepenger, King, Marshall & Uysal, 2006) e a motivação em atividades de lazer, tendo por 

base o modelo direcionado para as motivações de lazer formulado por Iso-Ahola (1980) e a 

escala de motivação de lazer (LMS) de Beard e Ragheb (1983).  

O modelo aqui apresentado (Figura 15) propõe, por um lado verificar o que motiva os 

indivíduos a caçar e se estas motivações diferem entre os que têm, ou não, como destino de 

caça, as zonas de caça turísticas do Alentejo (ZCTA), analisando possíveis relações entre 

variáveis manifestas, que caraterizam os inquiridos, segundo fatores pessoais e 

experiências prévias com o destino, zona de caça turística do Alentejo, e o conceito de 

motivações representado por variáveis latentes. O mesmo modelo propõe ainda analisar e 

mensurar a imagem do destino turístico cinegético com base em variáveis latentes das 

imagens cognitiva e afetiva, verificando a possível influência da primeira na segunda. 

Pretende-se também verificar se a experiência no destino ZCTA influencia a construção da 

imagem cognitiva e da imagem afetiva. O processo de operacionalização destas variáveis 

será explorado nos próximos pontos.  
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Figura 15: Modelo de investigação 

Fonte: Elaboração Própria 

Como se pode verificar, o modelo proposto é composto por duas relações principais. Na 

primeira estão presentes as variáveis que podem influenciar as motivações dos inquiridos. A 

segunda prende-se com o constructo da ID coutadas alentejanas, do qual se pretende retirar 

informações que permitam compreender o que é que determinados caçadores procuram 

nestas zonas de caça. Também se pretende identificar quais as motivações que levam um 

indivíduo a ter como atividade de lazer, a caça. Motivações essas que naturalmente levam o 

indivíduo a ter de se deslocar para determinado destino, onde tal atividade possa ser 

praticada. 

3.3. - HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO  

O modelo apresentado, na Figura 15, estabelece as relações entre os diferentes conceitos, 

as quais integram as hipóteses de investigação que vamos agora expor. Algumas hipóteses 

são deduzidas da literatura, outras fundamentam-se em relações observadas noutros 

estudos empíricos e umas têm por base a análise qualitativa, realizada nas entrevistas 

efetuadas a caçadores e gestores cinegéticos.  

 

Imagem Global Fatores 
Pessoais 

Motivação 

Imagem 
Cognitiva 

Imagem 
Afetiva 

Experiência 
nas ZCTA 
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3.3.1. - HIPÓTESES SUBJACENTES AO MODELO PROPOSTO PARA EXPLICAR AS 

MOTIVAÇÕES E RESPETIVAS RELAÇÕES 

Como já referido, este estudo, visa por um lado, determinar as motivações que levam 

determinado indivíduo a ser caçador,e verificar se essas motivações são influenciadas, e em 

que aspeto, por fatores pessoais ou pelo facto de os caçadores irem para o destino ZCTA. 

Parte da literatura revista, na área das motivações em turismo e lazer, analisa a influência 

de diversos fatores pessoais em determinados atributos motivacionais, nomeadamente a 

idade (Baloglu,1999; Beh & Bruyere, 2007; Bilgic, Florkowski, Yoder & Schreiner, 2008; 

Dillard & Bates, 2011; Marques, 2006; Martin et al., 2013; Park & Yoon, 2009; Radder et al., 

2011; Schraml & Suda, 1995; Schroeder, Fulton & Lawrence, 2006; Willebrand, 2009). No 

estudo de Marques (2006), o autor verifica que existem alterações relativamente às 

motivações sociais e de evasão com o aumento da idade. Efetivamente, no seu estudo, as 

motivações sociais apresentam uma diminuição na passagem da idade de jovem estudante 

para jovem ou adulto empregado, voltando a aumentar com a aproximação da idade da 

reforma. Relativamente às motivações de evasão, o mesmo estudo de Marques (2006), 

apresenta um aumento motivacional na passagem de estudantes para jovens empregados, 

a partir dos quais tem uma diminuição motivacional até à idade da reforma. Na investigação 

realizada por Ryan e Glendon (1998), os autores concluíram que, na decisão de viajar, 

existe uma diminuição da motivação de evasão com o aumento da idade. Nas entrevistas 

realizadas foi amplamente sugerida a diminuição das motivações cinegéticas e de 

competência com o avançar da idade dos caçadores. 

Desta revisão, deduzimos as seguintes hipóteses: 

H1: Os fatores pessoais influenciam as motivações. 

H1.1: A motivação de evasão diminui com a idade. 

H1.2: A motivação social diminui com a idade. 

H1.3: A motivação de competência diminui com a idade. 

H1.4: A motivação cinegética diminui com a idade. 
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Na análise qualitativa realizada, foi sugerido, por diversos entrevistados que, quem começou 

a caçar por iniciativa própria tem maior motivação de evasão, de competência e social, 

associando também positivamente esta última motivação aos caçadores que iniciaram a 

atividade cinegética por influência dos amigos. Os resultados das entrevistas focam também 

a existência de uma maior motivação social e de evasão em caçadores que frequentam 

zonas de caça turísticas. Assim, surgem as hipóteses:  

H1.5: Quem começou a caçar por influência dos amigos tem maior motivação social. 

H1.6: Quem começou a caçar por iniciativa própria tem maior motivação de evasão. 

H1.7: Quem começou a caçar por iniciativa própria tem maior motivação de competência. 

H1.8: Quem começou a caçar por iniciativa própria tem maior motivação social. 

 

H2: Quem costuma caçar em ZCTA tem diferentes motivações para caçar. 

H2.1: Quem costuma caçar em ZCTA tem maior motivação de evasão. 

H2.2: Quem costuma caçar em ZCTA tem maior motivação social. 

	  

3.3.2. - HIPÓTESES SUBJACENTES AO MODELO PROPOSTO PARA EXPLICAR A ID 
DAS ZONAS DE CAÇA TURÍSTICAS DO ALENTEJO 

Na revisão bibliográfica realizada é notória a atual relevância da investigação da ID nas 

áreas do turismo, nomeadamente para a gestão dos destinos (Stepchenkova & Mills, 2010). 

Neste sentido, na segunda abordagem da nossa investigação pretendemos determinar a ID 

que os caçadores têm das ZCTA e verificar se esta ID percebida é, ou não, influenciada por 

experiências anteriores naquele destino, experiências essas que se enquadram nos 

designados fatores de estímulo (Baloglu & McCleary, 1999).  

Considerando que a ID é constituída por componentes cognitivos e afetivos, que juntos 

formam um compósito da imagem global do destino turístico (Baloglu & McCleary, 1999 e 

Gallarza et al., 2002) e considerando ainda que, segundo diversos autores (Baloglu,1999; 
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Dann, 1996; Fraiz Brea & Cardoso, 2011; Gallarza et al., 2002; Gartner, 1993; Konecnik, 

2005; Ulrich, 1983), existe uma influência positiva da parte cognitiva sobre a afetiva, 

pretendemos também verificar se esta relação existe na presente problemática, pelo que, 

formulamos as hipóteses que se seguem: 

H3: A imagem cognitiva difere com o facto de se caçar, ou não, em ZCTA.  

H3.1: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA têm uma imagem cognitiva mais 

favorável. 

H4: A imagem afetiva difere com o facto de se caçar, ou não, em ZCTA.  

H4.1: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA consideram estas zonas mais 

entusiasmantes. 

H4.2: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA consideram estas zonas mais 

relaxantes. 

H4.3: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA consideram estas zonas menos 

melancólicas. 

H4.4: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA consideram estas zonas menos 

stressantes. 

H5: A imagem cognitiva das ZCTA influencia a imagem afetiva.  

H5.1: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais favorável das ZCTA, consideram 

estas zonas de caça mais entusiasmantes. 

H5.2: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais favorável das ZCTA, consideram 

estas zonas de caça mais relaxantes. 

H5.3: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais favorável das ZCTA, consideram 

estas zonas de caça menos melancólicas. 

H5.4: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais favorável das ZCTA, consideram 

estas zonas de caça menos stressantes. 
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Após termos apresentado o modelo de análise que reflete a problemática deste processo 

investigativo, assim como a formulação das hipóteses subjacentes ao mesmo, o próximo 

ponto será dedicado à explicação da metodologia adotada nesta investigação, procedendo-

se à operacionalização dos conceitos apresentados no modelo de investigação proposto. 

Esta operacionalização será realizada através da medição dos conceitos, possibilitando o 

seu estudo e a compreensão das relações estabelecidas nas hipóteses definidas. 

 

3.4. – CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Segundo Malhotra (2007), os questionários permitem a obter informações relativas a 

comportamentos, atitudes, intenções, perceções, motivações e caraterísticas demográficas, 

tendo ainda a vantagem de poderem ser implementados de diversas formas (pessoalmente, 

por telefone, por email ou por entrevistas eletrónicas). Neste estudo a recolha dos dados foi 

realizada com questionários enviados por email (cf. Anexo 4), com recurso à ferramenta 

Google Drive ®, enquadrando-se inicialmente os objetivos do estudo, bem como o seu tema 

e enviado o respetivo link de acesso aos participantes por email. Apesar da abordagem mais 

adequada aos objetivos desta investigação ser a utilização de entrevistas pessoais, a 

mesma era de difícil implementação, pois teriam de se percorrer diversas zonas de caça, de 

diversos tipos e em todas as regiões cinegéticas do país. No entanto, para se gerarem itens 

de escalas, com o objetivo de validação do modelo de análise a utilizar no questionário final, 

houve a necessidade de se recorrer a entrevistas pessoais, como referido no início do 

presente capítulo. 

Os itens, a serem escolhidos, para a construção dos questionários basearam-se nos 

resultados obtidos na análise qualitativa decorrente da revisão bibliográfica e das entrevistas 

realizadas aos caçadores e gestores cinegéticos. Devido à inexistência de um modelo 

universalmente aceite, para a medição da imagem de destino e das motivações cinegéticas, 

iremos submeter os atributos selecionados a um pré-teste (cf. Anexo 3) para a validação das 

escalas de medida e respetiva construção dos constructos a incluir no questionário final. 

Este pré-teste foi realizado com a recolha de 72 questionários direcionados a caçadores, 

durante os meses de dezembro de 2012 e janeiro de 2013, numa zona de caça associativa 
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da 1ª região cinegética do país e em duas zonas de caça turísticas, uma da 3ª região e outra 

da 4ª região cinegética. 

 

3.4.1. – VARIÁVEIS DE CARATERIZAÇÃO 

Estas variáveis permitem-nos caraterizar o caçador socio-demograficamente (Bhandari et 

al., 2006), nomeadamente através das idades com que iniciaram esta atividade de lazer, do 

país e concelho de residência, da importância de alguns fatores na decisão de começarem a 

caçar, das preferências de processos de caça e de espécies cinegéticas, do número médio 

de dias que caçam por ano e especificamente se praticam esta atividade nas coutadas 

alentejanas e com que frequência. Algumas das caraterísticas sociodemográficas dos 

inquiridos, principalmente, género e idade são indicadas por diversos autores (Beh & 

Bruyere, 2007; Bilgic, Florkowski, Yoder & Schreiner, 2008; Dillard & Bates, 2011; Marques, 

2006; Martin et al., 2013; Park & Yoon, 2009; Radder et al., 2011; Schraml & Suda, 1995; 

Schroeder et al., 2006; Willebrand, 2009) na caraterização dos indivíduos que praticam 

atividades de lazer. A variável nível de instrução também está presente nos estudos de 

Schraml e Suda (1995), Park e Yoon (2009), Radder et al. (2011) e Martin et al. (2013). 

Relativamente às restantes variáveis de caraterização presentes no estudo e devido a não 

existir muita investigação nesta área, as mesmas foram sugeridas pelos entrevistados, na 

análise qualitativa, como referido no primeiro ponto deste capítulo.  

Com as referidas variáveis, será possível caraterizar o caçador português em estudo e 

poder-se-á estabelecer relações seccionadas, com as dimensões do modelo de 

investigação. 
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3.4.2. – CONSTRUCTO DAS MOTIVAÇÕES 

Tendo como base os estudos analisados (Backman et al., 2001; Beh & Bruyere, 2007; 

Bhandari et al., 2006; Decker & Connelly, 1989; Frawley & Rudolph, 2008; Gigliotti, 2000; 

Grilliot & Armstrong, 2005; Harper et al., 2012; Pinet, 1995; Radder et al., 2011; Schraml & 

Suda, 1995; Schroeder et al., 2006), as quatro dimensões de Beard e Ragheb (1983) 

constituídas por 48 itens e as sugestões efetuadas por vários especialistas cinegéticos foi 

construída uma escala com 20 itens, assente em quatro dimensões adaptadas à caça: 

Social (S), Evasão (E), Competência (C) e Cinegética (Ci). As dimensões Social, Evasão e 

Competência foram construídas na sua totalidade por itens da LMS, tendo sido necessário a 

adaptação de alguns destes à atividade cinegética e a retirada de outros, tendo como base 

os estudos supra referidos (Tabela 15). A dimensão intelectual presente na escala LMS e 

usado em diversos estudos, a mesma não se aplica a esta investigação em consonância 

com as escalas utilizadas nos estudos de motivação aplicadas ao turismo cinegético já 

explorados na revisão de literatura. 

Relativamente à dimensão Cinegética: a variável apanhar comida está presente nos estudos 

de Gigliotti (2000), Harper et al. (2012) e de Radder et al. (2011); o item obter um troféu está 

presente na análise qualitativa do presente estudo, bem como nos trabalhos de Gigliotti 

(2000) e Radder et al. (2011); a variável caçar com os cães foi extraída da análise qualitativa 

e do estudo de Schroeder et al. (2006) que também aborda a motivação relativa ao uso do 

equipamento de caça; nos resultados dos inquéritos surge o item ver animais selvagens. 

Tabela 15: Dimensões para medição das motivações adaptadas à caça 

DIMENSÕES ITENS LMS  

SOCIAL 

apreciar o tempo com amigos e familiares 13  

compartilhar as minhas habilidades e conhecimentos de 

caça  

20  

desenvolver amizades 16  

encontrar novas pessoas 17  

interagir com outras pessoas  15  
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EVASÃO 

sair da rotina diária  47  

reduzir a tensão e o stress  45  

relaxar mentalmente  42  

descansar  44  

estar sozinho num ambiente selvagem 40 A 

COMPETÊNCIA 

competir com os outros companheiros de caça  31 A 

testar as minhas habilidades na caça  27 A 

o exercício físico que a caça fornece  34 A 

estar ativo  32  

melhorar as minhas habilidades na caça  30 A 

CINEGÉTICA 

caçar com os cães   

ver animais selvagens   

obter um troféu   

usar o meu equipamento de caça   

apanhar comida   

    
 A - adaptado para a atividade cinegética   

Fonte: Elaboração Própria 

Os itens foram medidos por uma escala de Likert de cinco pontos, tendo-se aplicado, à 

semelhança dos dados relativos à dimensão cognitiva da imagem de destino, uma análise 

fatorial exploratória com extração do eixo fatorial principal e rotação oblimin que levaram à 

eliminação de alguns itens por os mesmos apresentarem baixa comunalidade. Na dimensão 

Social mantiveram-se todos os itens. Relativamente à dimensão Evasão retiraram-se os 

itens “reduzir a tensão” e o “stress” e o “estar sozinho num ambiente selvagem”. Na 

dimensão Competência eliminou-se unicamente o item “competir com os outros 

companheiros de caça” e na dimensão Cinegética retiraram-se os itens: “caçar com os 

cães”, “ver animais selvagens” e “apanhar comida”. 

Realizando-se uma nova análise fatorial, obtivemos os resultados constantes da Tabela 16, 

da qual podemos verificar a criação de três novos fatores que designámos de Social, 

Competência Cinegética e Evasão, compostas na totalidade por 14 itens. 
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Tabela 16: Itens para medição da motivação dos caçadores 

ITENS 

FATOR 

SOCIAL 
COMPETÊNCIA 

CINEGÉTICA 
EVASÃO 

p1.9 desenvolver amizades 0,818 0,142 0,293 

p1.14 encontrar novas pessoas 0,793 -0,098 -0,150 

p1.18 interagir com outras pessoas 0,560 0,078 0,110 

p1.4 compartilhar habilidades e conhecimentos de caça 0,532 -0,480 -0,118 

p1.1 apreciar o tempo com amigos e familiares 0,517 -0,079 0,170 

p1.17 melhorar as minhas habilidades na caça -0,163 -0,814 0,080 

p1.7 testar as minhas habilidades de caça 0,144 -0,769 0,056 

p1.12 obter um troféu -0,043 -0,723 -0,015 

p1.16 usar o equipamento de caça 0,323 -0,695 -0,031 

p1.8 exercício físico 0,039 -0,245 0,762 

p1.2 sair da rotina diária -0,006 0,108 0,644 

p1.13 relaxar mentalmente -0,031 0,008 0,612 

p1.15 descansar 0,165 -0,074 0,551 
p1.10 estar ativo 0,329 -0,370 0,504 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization 

Fonte: Elaboração Própria 

Novamente, para se avaliar a robustez de cada uma das dimensões, analisaram-se os alfas 

de Cronbach de cada um dos fatores obtidos, tendo na generalidade apresentado boa 

fiabilidade com valores superiores a 0,8 (o fator um apresentou um alfa de Cronbach de 

0,828, o fator dois de 0,861 e o terceiro fator de 0,808). 

Após a planificação do questionário, validação dos constructos e da operacionalização das 

variáveis, foi possível a conceção do questionário a aplicar na presente investigação. Nesta 

fase já é possível procederemos à descrição dos procedimentos a serem utilizados na 

recolha e análise dos dados através do questionário final. 
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3.4.3. – CONSTRUCTO DA IMAGEM AFETIVA 

O constructo de imagem afetiva seguido foi o constante da revisão bibliográfica, segundo o 

modelo de Russel e Pratt (1980), propondo-se medir o enquadramento das coutadas 

alentejanas nos quatro quadrantes: Entusiasmante, Melancólico, Relaxante e Stressante, de 

acordo com a sugestão de Marques (2011a), constituídos pelos 20 itens presentes na Figura 

16, com uma escala de Likert de cinco pontos.  

 

Figura 16: Constructo da imagem afetiva 

Fonte: Adaptado de Russel e Pratt (1980) 

Analisando-se os resultados obtidos no pré-teste, recorreu-se a um escalonamento 

multidimensional, através do modelo de distância euclidiana, segundo o qual reduzimos os 

20 itens iniciais até atingirmos uma configuração de resultados, de acordo com o 

circumplexo do modelo inicial de Russel e Pratt (1980), assente unicamente em dez itens 

(Figura 17).  
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Figura 17: Modelo de distância euclidiana 

Fonte: Elaboração Própria 

	  

Os quadrantes Stressante e Entusiasmante ficaram reduzidos a dois itens cada: inquietas 

(Stress1), tensas (Stress2), emocionantes (Ent1) e estimulantes (Ent2). Por outro lado, os 

quadrantes Relaxante e Melancólico foram medidos cada um com três itens: calmas 

(Relax1), sossegadas (Relax2), tranquilas (Relax3), enfadonhas (Mel1), entediantes (Mel2) 

e tristes (Mel3). Sendo estes, os quadrantes e respetivos itens, a figurar no questionário 

final. 

 

3.4.4. – CONSTRUCTO DA IMAGEM COGNITIVA 

Relativamente à imagem cognitiva foi adotado o modelo de Gutiérrez et al. (2006), do qual 

foram testados 9 dos 18 itens que o modelo continha. Para tal, baseamo-nos nos itens mais 

utilizados em alguns estudos aplicados à ID (Baloglu & McCleary, 1999; Beerl & Martín, 
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2004b; Turismo de Portugal, 2010). A estes itens foram acrescentados mais cinco, 

relacionados diretamente com a caça, tendo sido estes últimos sugeridos nas entrevistas 

realizadas na fase qualitativa aos variados especialistas cinegéticos e a alguns caçadores . 

No presente estudo, não foi usada a dimensão Cultural por não ter aplicabilidade à temática 

em análise e os itens selecionados foram divididos em três dimensões: Ambiente, 

Cinegética e Infraestruturas (Tabela 17).  

Tabela 17: Dimensões e respetivos itens para medição da imagem cognitiva 

DIMENSÕES ITENS 

A
m

bi
en

te
 

IC1 Diversidade de fauna 

IC2 Diversidade de flora 

IC3 Áreas naturais agradáveis 

IC4 Clima agradável 

IC5 População hospitaleira 

 IC6 Abundância de caça 

C
in

eg
ét

ic
a 

IC7 Poucos caçadores 

IC8 Terreno 

IC9 Qualidade das peças de caça 

IC10 Oferta hoteleira (direcionada) 

In
fra

es
tru

tu
ra

s IC11 Acessibilidades 

IC12 Segurança 

IC13 Preços 

IC14 Gastronomia 

Fonte: Elaboração Própria 

Os itens foram medidos por uma escala de Likert de cinco pontos, tendo-se aplicado aos 

dados obtidos do pré-teste uma análise fatorial exploratória com extração do eixo fatorial 

principal e rotação oblimin. Analisando-se os resultados obtidos, foram excluídos os itens 

diversidade de fauna (IC1), diversidade de flora (IC2), clima agradável (IC4) e 

acessibilidades (IC11), por os mesmos apresentarem baixa comunalidade. 
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Repetindo-se a análise fatorial de componentes principais obtiveram-se os pesos fatoriais 

presentes na Tabela 18, de onde se extraíram três dimensões a serem usadas no 

questionário final. Estas dimensões foram denominadas de Região, Infraestruturas de Zonas 

de Caça e Caça. 

Tabela 18: Matriz dos fatores da imagem cognitiva 

 
REGIÃO 

FATOR 1 

INFRAESTRUTURAS DE ZONAS 

DE CAÇA 

FATOR 2 

CAÇA 

FATOR 3 

áreas naturais agradáveis 0,869 0,021 -0,189 

habitantes hospitaleiros 0,810 0,160 -0,036 

boa relação qualidade/preço 0,731 0,053 0,119 

região segura 0,726 0,026 0,080 

gastronomia de qualidade e variada 0,636 -0,160 0,165 

deslocação no terreno + fácil 0,082 0,931 -0,214 

pouca concentração de caçadores -0,151 0,869 0,206 

alojamento direcionado para caçadores 0,150 0,598 0,014 

abundância de caça 0,069 0,008 0,956 

peças de caça de boa qualidade 0,320 0,178 0,359 

Nota: extração do eixo fatorial principal e rotação oblimin 

Fonte: Elaboração Própria 

Com o objetivo de avaliar a robustez de cada uma das dimensões analisaram-se os alfas de 

Cronbach de cada um dos fatores obtidos. O fator um apresentou um alfa de Cronbach de 

0,879, o fator dois de 0,813 e o terceiro fator de 0,670. Os dois primeiros fatores 

apresentaram boa fiabilidade com valores superiores a 0,8 e o terceiro fator com um alfa de 
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Cronbach admissível por se tratar de uma situação exploratória (Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010). 

3.5. - MÉTODOS DE RECOLHA E ANÁLISE DOS DADOS 

Este subcapítulo tem como objetivo primordial o de tornar explícito os processos seguidos 

na recolha e análise de dados, uma vez que, a compreensão dos procedimentos utilizados é 

muito importante para a perceção dos variados aspetos metodológicos em que assenta a 

presente investigação.  

 

3.5.1. - RECOLHA DOS DADOS, POPULAÇÃO E AMOSTRA 

No seguimento da planificação do questionário e após as aferições necessárias, decorrentes 

dos resultados do pré-teste, foi explicada a operacionalização das diversas variáveis 

presentes na análise e passou-se à conceção do questionário final. A recolha dos dados foi 

realizada com recurso à ferramenta Google Drive ®, enquadrando-se inicialmente os 

objetivos do estudo, bem como o seu tema e enviado o respetivo link de acesso aos 

participantes por email. Foi também realizado um pré-teste, para avaliar a qualidade e 

aparência do questionário no referido programa, com dez caçadores, dois dos quais com 

responsabilidades de gestão em zonas de caça. As respostas dos caçadores que 

participaram no estudo foram enviadas, automaticamente, para uma base de dados online 

da referida ferramenta e foram recolhidas entre os dias 25 de janeiro a 25 de fevereiro de 

2014, tendo sido validados 901 questionários. Tendo em conta que serão efetuados 

inquéritos aos turistas cinegéticos, a população em estudo é composta por todos os 

caçadores que praticam a atividade cinegética em Portugal (Tabela 19). Relativamente às 

amostras terão de estar em concordância com os objetivos específicos, delineados para 

cada uma, das temáticas a estudar. 
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Tabela 19: Resumo dos principais aspetos da investigação 

CENÁRIO DE INTERESSE Atividade Cinegética 

UNIVERSO/POPULAÇÃO Caçadores 

ÂMBITO GEOGRÁFICO Todo o território nacional 

UNIDADE DE ANÁLISE Caçador 

INQUIRIDOS Caçadores de todo o território nacional com acesso a email 

DIMENSÃO DA AMOSTRA 901 

PERÍODO TEMPORAL 25 de janeiro a 25 de fevereiro de 2014 

MÉTODO DE RECOLHA DE 

INFORMAÇÃO 
Link de questionário estruturado enviado por email, com 

recurso à ferramenta Google Drive ® 

Fonte: Elaboração Própria 

O objeto de investigação, como já foi referido, é a atividade cinegética. No âmbito desta 

atividade de lazer, o universo (população) considerado correspondeu, em termos gerais, aos 

caçadores que praticam a atividade cinegética em território nacional. Em termos específicos, 

do universo de participantes considerado, ficámos limitados aos que possuem email. 

 

3.5.2. – ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados tem como objetivo sistematizar e organizar os dados recolhidos, 

visando a possibilidade de obter informação relevante, que permita responder aos 

problemas da investigação e respetivas questões e hipóteses, anteriormente apresentadas. 

Tendo em consideração os resultados que se pretendem obter e as diferentes medidas das 

variáveis em estudo, é necessário adequar os procedimentos estatísticos a cada caso 

concreto.  

Na fase de validação das variáveis e construção dos respetivos constructos, utilizámos o 

software estatístico SPSS, aplicando técnicas estatísticas multivariadas, nomeadamente a 

análise fatorial exploratória e o escalonamento multidimensional. A análise fatorial 

exploratória tem como objetivo determinar as variáveis latentes (dimensões ou fatores) que 

melhor representam as variáveis observadas (Brown, 2006), tendo sido aplicada neste 

estudo, nos constructos da imagem cognitiva e das motivações. Relativamente ao 
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escalonamento multidimensional, utilizado no constructo da imagem afetiva, trata-se de uma 

técnica estatística para a análise de similaridade de dados, apresentando-os através de uma 

estrutura representada no espaço (Young & Hamer, 1987).  

Na análise dos dados recolhidos, além das técnicas multivariadas, foi também necessário a 

utilização de técnicas estatísticas univariadas, recorrendo ao mesmo software estatístico 

(SPSS). Desta forma, iniciaram-se as análises estatísticas preliminares dos dados, 

confirmando a inexistência de erros de codificação das variáveis e confirmando os requisitos 

necessários para a aplicação de determinados testes. Também nesta fase, as análises 

realizadas permitiram solucionar a questão das respostas omissas. De seguida efetuou-se 

uma análise descritiva, efetuando a caraterização do caçador e das dimensões em estudo, 

relativas às motivações e à ID, obtendo uma visão global dos dados. Esta análise permite 

descrever as variáveis relevantes para o estudo, com recurso a gráficos e tabelas e efetuar 

um resumo dos dados, calculando algumas medidas descritivas, nomeadamente a média, 

moda, mediana e desvio padrão. 

Para a análise estatística do modelo final de investigação foram utilizadas técnicas de 

estatística multivariada: análise fatorial confirmatória (AFC) e modelos de equações 

estruturais, com o objetivo de se ajustarem e validarem os respetivos constructos, podendo-

se desta forma responder às questões de partida e avaliar as hipóteses apresentadas. A 

aplicação de modelos de equações estruturais realizou-se com recurso ao software 

estatístico AMOS. 

 

3.5.3. – MODELO DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

O Modelo de Equações Estruturais (MEE) permite estudar, simultaneamente, um conjunto 

de relações entre as diversas variáveis de um determinado modelo, sendo por isso utilizado 

em diversas áreas de investigação. O MEE deve ser definido com base na revisão de 

literatura, justificando-se as relações de dependência e as alterações efetuadas nas 

relações inicialmente propostas, especificando-se os modelos de medida e estrutural (Hair, 

Anderson, Tatham & Black, 1998). Após se terem definido os modelos de medida e 
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estruturais, deve ser avaliada a qualidade de ajustamento do modelo, procedendo-se à 

verificação da capacidade deste reproduzir a estrutura relacional das variáveis observadas 

na amostra. Por se tratar de uma análise complexa, as estatísticas a serem usadas na 

avaliação da qualidade de ajustamento dos modelos não são consensuais entre os 

investigadores (Marôco, 2010). As medidas mais populares para a avaliação do ajustamento 

do modelo são as que englobam a estatística qui-quadrado (χ2) e os índices de ajustamento 

(Hatcher, 1994; Hu & Bentler, 1999).  

O MEE, utilizado nas investigações de Byrne (2001), Garson (2007) e Kline (2011) centra-se 

na validação do modelo de medição e nos testes de ajustamento e modificação do modelo 

estrutural. O primeiro passo é obtido recorrendo à AFC, enquanto no segundo é utilizada a 

análise de trajetórias com variáveis latentes (Garson, 2007). 

Segundo Schumaker e Lomax (2004), o objetivo principal da utilização do modelo de 

equações estruturais é, o de definir um modelo teórico com significância estatística, que 

possua ao mesmo tempo um significado substantivo e prático. Este MEE deve também ter a 

possibilidade de ser medido por grandezas contínuas ou discretas. Para este fim, os 

mesmos autores recomendam cinco passos a serem seguidos: especificação do modelo, 

identificação do modelo, estimação do modelo, teste e ajustamento do modelo e 

modificação do modelo. Segundo Marôco (2010), a complexidade patente nos 

procedimentos de análise dos modelos de equações estruturais, obriga a projetar e seguir 

uma estratégia bem definida desde o início, propondo um conjunto de etapas para estas 

análises (Figura 18). 
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Figura 18: Etapas da análise do MEE 

Fonte: Marôco (2010) 

Efetivamente, o MEE proposto é elaborado a partir de revisão bibliográfica adequada 

(Garson, 2007; Kline, 2011) e no qual estão presentes as hipóteses de relacionamentos 

existentes entre os dados e os constructos. Este modelo deverá ser representativo de uma 

AFC que apresente covariância entre cada par de possíveis variáveis latentes e ligações 

fortes entre os itens relevantes e as variáveis latentes das quais fazem parte (Garson, 

2007). 

Segundo Marôco (2010), após a elaboração e a especificação do modelo e tendo já sido 

realizada a recolha dos dados, é necessário proceder-se à identificação do modelo, 

identificando três tipo de parâmetros: constritos (estáveis e mais semelhantes entre si), fixos 

(considerados não estáveis mas fixos, tendo por base referências teóricas ou informações 

prévias) e livres (a estimar, tendo como referência as variâncias e covariâncias das variáveis 

manifestas). Segundo o mesmo autor e tendo em consideração o tipo de parâmetros 

presentes no modelo, podemos identificar três tipos de modelos: indeterminados ou 

subidentificados, determinados ou identificados e sobre identificados. O AMOS, na análise 

dos modelos tem a capacidade de os identificar e caso não seja possível a sua identificação, 

sugere índices de modificação e quais os parâmetros a alterar para se encontrar um modelo 

com a devida identificação (Byrne, 2001; Schumacker & Lomax, 2004). 

ACEITAÇÃO	  OU	  REJEIÇÃO	  DO	  MODELO	  

VALIDAÇÃO	  DO	  MODELO	  

AVALIAÇÃO	  DA	  QUALIDADE	  DO	  AJUSTAMENTO	  

ESTIMAÇÃO	  DO	  MODELO	  

ESPECIFICAÇÃO	  E	  IDENTIFICAÇÃO	  DO	  MODELO	  

RECOLHA	  DE	  DADOS	  

ELABORAÇÃO	  DO	  MODELO	  TEÓRICO	  

TEORIA	  
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Após a identificação do modelo deverá o investigador passar para a estimação do mesmo, 

tendo como principal objetivo encontrar estimativas para os parâmetros do MEE que 

maximizem a probabilidade de se observar a estrutura de correlações das variáveis 

manifestas (Marôco, 2010). 

Na etapa seguinte, o investigador deve avaliar a qualidade de ajustamento do modelo, cujo 

principal objetivo visa verificar ou avaliar se o modelo teórico reproduz, ou não, a estrutura 

de relações entre as variáveis manifestas em estudo. A primeira tarefa, desta etapa, passa 

por avaliar a fiabilidade dos parâmetros estimados, sendo necessário gerar uma matriz de 

correlação que nos permite comparar a amostra com a população estimada (Schumacker & 

Lomax, 2004). Nesta matriz, as correlações com valores superiores a 1,00 ou que não 

sejam positivas indicam que os parâmetros respetivos não têm estimativas razoáveis 

(Byrne, 2001; Schumacker & Lomax, 2004). 

Segundo Byrne (2001), pode-se avaliar a qualidade de ajustamento do modelo segundo 

variadas formas e perspetivas. No presente estudo iremos utilizar o qui-quadrado (χ2) 

ponderado pelos graus de liberdade (χ2/g.l), o índice de qualidade de ajuste (GFI), a raiz do 

erro quadrático médio de aproximação (RMSEA) e o Índice de ajustamento comparativo - 

Comparative Fit Index (CFI). Os modelos de medida, que precedem o modelo estrutural, são 

sujeitos à AFC, a partir da qual se apresentam relações hipotéticas. Convém realçar, que 

quando estamos perante o estudo de novos constructos devemos fazer uma purificação dos 

modelos de medida. Segundo Anderson e Gerbing (1988) deverá testar-se o modelo de 

medida antes do modelo estrutural para evitar interação entre ambos os modelos. Desta 

forma, para se validar o constructo através da AEE devemos utilizar a validez convergente, 

a validez discriminante e a fiabilidade compósita, que segundo Koufteros (1999) devem ser 

realizadas por esta ordem porque na ausência da validez dos constructos, a fiabilidade 

compósita pode não apresentar qualquer relevância. No caso de se validar o modelo, 

passamos à última etapa e aceitamos o modelo em estudo. Caso contrário rejeitamos o 

modelo. 

Para terminar a análise das etapas do MEE, proposta por Marôco (2010), falta-nos abordar 

a situação em que o modelo de medida não possua um bom ajustamento, caso em que não 

se valida o respetivo modelo. Nesta situação é necessário proceder-se a uma respecificação 

do modelo, onde este tem de ser modificado e novamente avaliado. Com esta 
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respecificação procura-se um modelo mais adequado, a partir do qual seja possível gerar 

parâmetros com significância prática e significado substantivo (Kline, 2011; Shumacker & 

Lomax, 2004). Também para esta situação o software AMOS fornece sugestões para 

melhorar o ajustamento do modelo através da análise dos índices de modificação, de forma 

semelhante à utilizada na identificação dos modelos. 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos dados tem como objetivo principal a organização e sistematização, dos 

mesmos, para obtenção de informação relevante que permita responder às questões 

previamente apresentadas e que são o objeto da presente investigação. 

Após a recolha dos dados, os mesmos foram uniformizados numa base de dados e 

iniciaram-se os procedimentos estatísticos com a codificação das variáveis para 

posteriormente serem analisados com recurso aos softwares estatísticos SPSS e AMOS, 

utilizando-se técnicas estatísticas univariada e multivariada. Estas técnicas foram as 

escolhidas, dentro da diversidade de procedimentos existentes, tendo em consideração a 

informação que se pretende obter e os tipos de variáveis em estudo. 

 

4.1. - CARATERIZAÇÃO DO CAÇADOR 

Neste ponto apresentar-se-á a análise descritiva dos resultados, utilizando técnicas de 

estatística univariada, das variáveis sociodemográficas, e de outras variáveis a considerar, 

que se encontram no modelo em estudo, nomeadamente as que se encontram associadas à 

atividade cinegética, à imagem do destino e às motivações dos caçadores. Este tipo de 

análise permite caraterizar o caçador, as preferências de processos de caça e de espécies 

cinegéticas e sintetizar os dados, descrevendo as variáveis relevantes para a investigação 

com gráficos e tabelas, obtendo uma visualização rápida e global dos dados em estudo. A 

análise univariada realizou-se tendo em consideração os indicadores estatísticos das 

medidas de tendência central (média, moda e mediana), dos quartis e das medidas de 

dispersão (variância, desvio padrão e amplitude). 

A amostra relativa aos caçadores, com dimensão de 901 inquiridos, é constituída na sua 

grande maioria por indivíduos do sexo masculino que representam 98% da amostra, 

equivalente a 883 inquiridos (questão dois). O país de residência dos caçadores inquiridos 

(questão um) é na sua maioria Portugal (96,8%). 
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No que diz respeito à idade (questão três), esta variável apesar de ter sido assumida como 

contínua, para se proceder à caraterização sociodemográfica e respetiva análise estatística, 

foram definidos os seguintes intervalos: menos de 18 anos; dos 18 aos 24 anos; dos 25 aos 

34 anos; dos 35 aos 44 anos; dos 45 aos 54 anos; dos 55 aos 64 anos e mais de 64 anos, 

baseados na classificação proposta pela OMT (1999). A idade média dos inquiridos fixou-se 

nos 40,39 anos com um desvio padrão de 12,39 anos, tendo 50% da nossa amostra menos 

de 39 anos de idade e 25% mais de 49 anos (Tabela 20).  

Tabela 20: Medidas descritivas da variável idade dos inquiridos 

  VALOR 

DIMENSÃO DA AMOSTRA (N) 
VÁLIDA 901 

OMISSOS 0 

Média  40,39 

Mediana  39,00 

Desvio Padrão  12,385 

Percentis 25 31,00 

 50 39,00 

 75 49,00 

Fonte: Elaboração Própria 

Podemos também constatar que a classe modal corresponde à faixa etária compreendida 

entre os 35 e os 44 anos de idade e que os inquiridos com idades entre os 25 e os 54 anos 

representam 75% da amostra (Tabela 21).  

Tabela 21: Frequências da variável idade dos inquiridos, recodificada em classes 

CLASSES ETÁRIAS 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

FREQUÊNCIA 

ACUMULADA 

MENOS DE 18 ANOS 13 1,4 1,4 

DOS 18 AOS 24 ANOS 76 8,4 9,9 

DOS 25 AOS 34 ANOS 234 26,0 35,8 

DOS 35 AOS 44 ANOS 258 28,6 64,5 

DOS 45 AOS 54 ANOS 184 20,4 84,9 

DOS 55 AOS 64 ANOS 105 11,7 96,6 

MAIS DE 64 ANOS 31 3,4 100,0 

TOTAL 901 100,0  

Fonte: Elaboração Própria 
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Relativamente às habilitações literárias (questão cinco), a moda encontra-se no Ensino 

Secundário correspondendo a 46,5% dos inquiridos, registando-se também uma 

percentagem elevada (41,4%) de caçadores com um nível de instrução de Licenciatura ou 

Superior (Tabela 22), sendo relevante que 87,9% dos caçadores inquiridos têm um nível de 

instrução superior ou igual ao Ensino Secundário. Este facto dever-se-á sobretudo ao 

método de recolha dos dados principal ter acesso obrigatório através de aplicações 

informáticas online.  

Tabela 22: Frequências do nível de instrução dos inquiridos 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

FREQUÊNCIA 

ACUMULADA 

ENSINO BÁSICO 109 12,1 12,1 

ENSINO SECUNDÁRIO 419 46,5 58,6 

LICENCIATURA OU SUPERIOR 373 41,4 100,0 

TOTAL 901 100,0  

Fonte: Elaboração Própria 

Relativamente à idade com que os inquiridos começaram a caçar (questão seis), podemos 

realçar que a idade mais frequente é a dos 18 anos, possivelmente por ser a idade mínima 

legal para o exercício da atividade cinegética com arma de fogo, arco ou besta. Contudo a 

amostra em estudo para esta variável foi validade para idades superiores ou iguais a 16 

anos, idade a partir da qual se pode ter carta de caçador com a salvaguarda de “ sem arma 

de fogo, arco ou besta”, podendo participar e colaborar nas caçadas como “mochileiro”, 

ficando uma amostra válida de 797 inquiridos. A média da idade para o início da atividade 

centra-se nos 20,52 anos com um desvio padrão de 5,432 (Tabela 23). 
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Tabela 23: Medidas descritivas da variável da idade com que os inquiridos começaram a caçar 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Através da informação recolhida a partir da amostra em estudo podemos aferir que na 

questão número sete, relativa à importância de determinados fatores na decisão de começar 

a caçar, 39,7% dos caçadores consideram a iniciativa própria extremamente importante, 

37,1% dos inquiridos também consideram extremamente importante a tradição de família e 

31,3% consideram importante a influência de amigos, sendo cada um destes graus de 

importância os mais frequentes em cada um dos itens medidos (Tabela 24). 

Tabela 24: Importância dos fatores de iniciação à caça na decisão de começar a caçar 

“TRADIÇÃO DE FAMÍLIA” FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

FREQUÊNCIA 

ACUMULADA 

SEM IMPORTÂNCIA 135 15,0 15,0 

POUCO IMPORTANTE 63 7,0 22,0 

IMPORTANTE 144 16,0 38,0 

MUITO IMPORTANTE 225 25,0 62,9 

EXTREMAMENTE IMPORTANTE 334 37,1 100,0 

TOTAL 901 100,0  

 

 

  VALOR 

DIMENSÃO DA AMOSTRA (N) 
VÁLIDA 797 

OMISSOS 0 

Média  20,52 

Mediana  18,00 

Moda  18 

Desvio Padrão  5,432 

Amplitude  35 

Mínimo  16 

Máximo  51 

Percentis 25 18,00 

 50 18,00 

 75 22,00 

“INFLUÊNCIA DE AMIGOS” FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

FREQUÊNCIA 

ACUMULADA 

SEM IMPORTÂNCIA 114 12,7 12,7 

POUCO IMPORTANTE 197 21,9 34,5 

IMPORTANTE 282 31,3 65,8 

MUITO IMPORTANTE 215 23,9 89,7 

EXTREMAMENTE IMPORTANTE 93 10,3 100,0 

TOTAL 901 100,0  
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Fonte: Elaboração Própria 

Relativamente ao número médio de jornadas de caça que os inquiridos realizam por ano, 

presente na questão oito, na nossa amostra 73,14% caçam mais de 16 dias por ano, 

17,87% caçam em média entre 11 a 15 dias por ano, 6,66% têm seis a dez jornadas de 

caça por ano e 2,33 dedicam-se à atividade cinegética somente um a cinco dias por ano 

(Figura 19). 

 

Figura 19: Número médio de jornadas de caça por ano 

Fonte: Elaboração Própria 

No que diz respeito ao tipo de caça praticado (questão nove), concluímos que a maioria 

(53,9%) se dedicam à caça maior e menor, 39% dedicam-se principalmente à caça menor e 

somente 7,1% referiram que caçavam principalmente espécies de caça maior (Tabela 25). 

“INICIATIVA PRÓPRIA” FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

FREQUÊNCIA 

ACUMULADA 

SEM IMPORTÂNCIA 24 2,7 2,7 

POUCO IMPORTANTE 29 3,2 5,9 

IMPORTANTE 231 25,6 31,5 

MUITO IMPORTANTE 259 28,7 60,3 

EXTREMAMENTE IMPORTANTE 358 39,7 100,0 

TOTAL 901 100,0  
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Tabela 25: Tipos de caça praticados 

 FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

FREQUÊNCIA 

ACUMULADA 

CAÇA MAIOR 64 7,1 7,1 

CAÇA MENOR 351 39,0 46,1 

AMBOS 486 53,9 100,0 

TOTAL 901 100,0  

Fonte: Elaboração Própria 

No que diz respeito aos processos de caça praticados pelos inquiridos, presente na questão 

dez, os caçadores podiam optar por um ou mais dos quatro processos de caça que se 

praticam, constatamos que o processo de caça de salto é o processo mais frequente, 

praticado por 835 caçadores, o exercício venatório pelo processo de espera é praticado por 

665, o processo de montaria é praticado por 581 e o processo de batida é um dos processos 

também utilizado por 278 inquiridos (Tabela 26). 

Tabela 26: Processos de caça praticados 

PROCESSOS NÚMERO DE 

CAÇADORES 

SALTO 835 

ESPERA 665 

MONTARIA 581 

BATIDA 278 

Fonte: Elaboração Própria 

Na questão 11 pretendeu-se aferir quais os troféus preferidos pelos caçadores, podendo 

estes optar por um ou mais troféus (à semelhança da questão anterior). Conclui-se que dos 

901 caçadores inquiridos, têm preferência pela perdiz 621, seguida pelo tordo com 471 

caçadores a manifestarem uma elevada preferência por esta pequena ave migratória, o 

coelho com 433 adeptos, 294 caçadores também referem o pombo como troféu de 

preferência, as galinholas têm a preferência de 274 dos inquiridos, seguindo-se a codorniz 

com 261, o veado com 195, os patos com 188, as rolas com 186, o javali com 155 e 

somente 80 mostram especial interesse pelas Narcejas. Nesta amostra é notória a 

preferência pelas “peças de pena” com processos de caça distintos, uma vez que o tordo só 

pode ser caçado pelo processo de espera e para a caça à perdiz podem ser utilizados os 

processos de salto e de batida. Relativamente à caça maior, verifica-se que nenhuma das 
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duas espécies (veado e javali) tem elevada preferência demonstrada pelos inquiridos 

(Figura 20). 

 

Figura 20: Troféus preferidos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.2. - CARATERIZAÇÃO DAS MOTIVAÇÕES 

Uma das questões analisadas nestes questionários foram as motivações associadas à 

atividade cinegética, na tentativa de encontrar resposta para a questão: O que motiva um 

indivíduo a ser caçador? Foram analisadas variados itens das dimensões resultantes do pré-

teste: Social, Competência/Cinegética e Evasão, utilizando uma escala de Likert de cinco 

pontos, com valores compreendidos entre 1 – Sem importância e 5 – Extremamente 

Importante. Convém realçar que o item exercício físico encontra-se na dimensão Evasão em 

vez de se encontrar na dimensão Competência, como estava inicialmente. Esta situação 

deve-se aos resultados obtidos através da análise fatorial aplicada aos dados do pré-teste. 

Os resultados obtidos encontram-se retratados na Tabela 27 que indicam precisamente que 

as dimensões Social e de Evasão são tidas maioritariamente como muito importantes. 
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Relativamente à dimensão de Competência/Cinegética é considerada como de pouca 

importância, tendo alguns itens importância moderada. 

 

Tabela 27: Medidas descritivas das dimensões motivacionais 

DIMENSÕES MOTIVACIONAIS MÉDIA MODA 
DESVIO 

PADRÃO 

SOCIAL    

Apreciar o tempo com amigos e familiares (Soc1) 4,00 4 0,859 

Desenvolver amizades (Soc3) 3,82 4 0,869 

Interagir com outras pessoas (Soc5) 3,65 4 0,880 

Encontrar novas Pessoas (Soc4) 3,36 3 0,903 

Compartilhar as minhas habilidades e conhecimentos de 

caça (Soc2) 
2,92 3 0,987 

COMPETÊNCIA / CINEGÉTICA    

Melhorar as minhas habilidades na caça (Comp4) 3,09 3 1,065 

Testar as minhas habilidades de caça (Comp1) 3,05 3 1,070 

Usar o meu equipamento de caça (Comp3) 2,54 2 1,048 

Obter um troféu (Comp2) 2,53 2 1,069 

EVASÃO    

Relaxar mentalmente (Ev4) 3,98 4 0,849 

Sair da rotina diária (Ev1) 3,86 4 0,928 

Estar ativo (Ev3) 3,86 4 0,818 

Exercício Físico (Ev2) 3,81 4 0,882 

Descansar (Ev5) 3,32 3 1,039 

Fonte: Elaboração Própria 

Em suma, as principais motivações prendem-se com desenvolver amizades, interagir com 

outras pessoas, apreciar o tempo com amigos e familiares, o exercício físico, sair da rotina 

diária, relaxar mentalmente e estar ativo. Todos estes itens tiveram importância média 

superior a 3,5 e moda igual a 4, considerando-se todos eles de muito importantes no que 

respeita à motivação para a atividade cinegética. 
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4.3. CARATERIZAÇÃO DA ID DAS ZCT DO ALENTEJO 

Relativamente às zonas de caça do Alentejo, questionou-se os caçadores quanto ao facto 

de costumarem, ou não, caçar em zonas de caça turísticas do Alentejo e, em caso 

afirmativo, que indicassem as jornadas que lá realizavam por ano. Constatamos que 56% 

costumam caçar em ZCT do Alentejo (Tabela 28).  

Tabela 28: Costuma caçar em ZCT do Alentejo? 

 FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

FREQUÊNCIA 

ACUMULADA 

NÃO 396 44,0 44,0 

SIM 505 56,0 100,0 

TOTAL 901 100,0  

Fonte: Elaboração Própria 

Concluímos, ainda, que destes, a maioria, 52,38% realizam entre 1 a 5 jornadas por ano 

nestas zonas de caça, provavelmente por as ZCT, em geral, terem custos superiores às 

restantes zonas de caça (Figura 21). 

 

Figura 21: Jornadas de caça anuais em ZCT do Alentejo 

Fonte: Elaboração Própria 
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As variáveis consideradas no presente estudo, para medição da ID, apresentam valores 

estatísticos, nos modelos empíricos analisados, a ter em consideração. Seguindo os 

resultados dos respetivos modelos de imagem dos destinos turísticos, esta está dividida em 

cognitiva e afetiva. Para a avaliação da primeira, utilizou-se uma escala de concordância de 

Likert de cinco pontos, com valores compreendidos entre 1 - Discordo Plenamente e 5 – 

Concordo Plenamente. Para a avaliação da imagem afetiva utilizaram-se duas dimensões 

bipolares das quais se mediram 10 itens, também através de uma escala não comparativa, 

de Likert de cinco pontos, com valores entre 1 – Muito Fraca e 5 – Muito Forte. 

Relativamente à imagem cognitiva, esta foi apresentada no presente estudo, dividida em 

três dimensões validadas no pré-teste: Região, Infraestruturas de Zonas de Caça e Caça, 

com um total de 10 itens. Considerando os resultados univariados das variáveis presentes 

na Tabela 29 podemos retirar algumas conclusões. 

Tabela 29: Medidas descritivas das dimensões da imagem cognitiva 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Relativamente à dimensão Região, os resultados expressam valores de moda de 5 pontos e 

uma média superior a 4 em três das cinco variáveis analisadas. Estes valores traduzem a 

concordância positiva que os caçadores, na generalidade da amostra, têm relativamente à 

DIMENSÕES DA IMAGEM COGNITIVA MÉDIA MODA DESVIO PADRÃO 

REGIÃO    

Áreas naturais agradáveis 4,61 5 0,712 

Gastronomia 4,53 5 0,784 

População Hospitaleira 4,35 5 0,838 

Segurança 3,97 4 0,860 

Preço 2,89 3 1,070 

INFRAESTRUTURAS DE ZONAS DE CAÇA    

Terreno (facilidade na deslocação) 3,80 4 0,916 

Oferta Hoteleira (Direcionada) 3,71 4 0,894 

Poucos caçadores 3,15 3 0,979 

CAÇA    

Qualidade das peças de caça 3,59 4 0,983 

Abundância de caça 3,55 4 0,908 
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agradabilidade das áreas naturais das ZCT alentejanas, bem como da boa hospitalidade da 

população local. 

No que se refere à dimensão das Infraestruturas de Zonas de Caça, os resultados indicam 

valores de moda de 4 pontos em duas das três variáveis, excetuando a variável poucos 

caçadores com 3 pontos na moda. Quanto à dimensão considerada de Caça, os resultados 

são uniformes, tendo todas as variáveis uma média entre os 3 e os 4 pontos e uma moda de 

4 pontos nas duas variáveis. 

É também relevante fazer-se uma análise de resultados entre a imagem cognitiva dos 

caçadores que costumam, e os que não costumam, caçar em ZCT do Alentejo (Tabela 30). 

Nesta amostra, dos 396 caçadores que não costumam caçar no Alentejo, registaram-se em 

média 274,9 respostas em cada uma das variáveis de medida da imagem cognitiva. 

Relativamente aos caçadores que costumam caçar em ZCT do Alentejo, dos 505, em média 

502,3 responderam a estas dez variáveis.  

Tabela 30: Medidas descritivas das dimensões da imagem cognitiva por caçadores que costumam, 
ou não, caçar em ZCT do Alentejo 

 
CAÇADORES DE ZCT DO 

ALENTEJO 

CAÇADORES QUE NÃO COSTUMAM 

CAÇAR EM ZCT DO ALENTEJO 

DIMENSÕES DA IMAGEM COGNITIVA MÉDIA MODA MÉDIA MODA 

REGIÃO     

Áreas naturais agradáveis 4,79 5 4,30 5 

Gastronomia 4,67 5 4,28 5 

População Hospitaleira 4,47 5 4,15 5 

Segurança 4,07 5 3,80 4 

Preço 3,06 4 2,57 3 

INFRAESTRUTURAS DE ZONAS DE CAÇA    

Terreno (facilidade na deslocação) 3,81 4 3,78 4 

Oferta Hoteleira (Direcionada) 3,77 4 3,59 3 

Poucos caçadores 3,19 4 3,08 3 

CINEGÉTICA    

Qualidade das peças de caça 3,86 4 3,10 3 

Abundância de caça 3,66 4 3,36 3 

Fonte: Elaboração Própria 
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No que diz respeito à imagem afetiva, os dados (Tabela 31) indicam que os quadrantes com 

agradabilidade positiva têm modas de 3 e 4 pontos, tendo o quadrante duplamente positivo 

uma moda de 3 e médias superiores a 3 pontos e o quadrante de medição do relaxe com 

uma moda de 4 pontos e médias ligeiramente superiores a 3,5 pontos na escala de 1 a 5. 

Estes resultados permitem concluir que os inquiridos associam às ZCT do Alentejo a 

imagem de lugares emocionantes, estimulantes, calmos, sossegados e tranquilos. Por outro 

lado, o quadrante duplamente negativo, de mensuração da melancolia tem a moda de 1 

ponto e médias inferiores a 1 em todas as variáveis, considerando os inquiridos uma 

possibilidade muito fraca destes locais serem enfadonhos, entediantes e tristes. O 

quadrante do Stress também tem modas de 1 e 2 pontos e médias a rondar os 2 pontos. 

Pode-se aferir que os inquiridos também não consideram estas zonas de caça, nem tensas, 

nem inquietas. 

Tabela 31: Medidas descritivas das dimensões da imagem afetiva 

DIMENSÕES DA IMAGEM AFETIVA MÉDIA MODA 
DESVIO 

PADRÃO 

STRESSANTE (P-A+)    

Inquieta 2,14 2 0,920 

Tensa 1,98 1 0,934 

ENTUSIASMANTE (P+A+)    

Emocionante 3,35 3 0,844 

Estimulante 3,29 3 0,863 

RELAXANTE (P+A-)    

Tranquila 3,75 4 0,791 

Calma 3,63 4 0,913 

Sossegada 3,63 4 0,919 

MELANCÓLICA (P-A-)    

Entediante 1,94 1 0,921 

Enfadonha 1,91 1 0,882 

Triste 1,66 1 0,857 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.4. – ANÁLISE DOS CONSTRUCTOS E SEUS INDICADORES 

Tendo como ponto de partida os modelos concetuais anteriormente apresentados, 

procedemos à AFC dos constructos neles presentes, bem como ao seu conhecimento 

subjetivo, usando para o efeito o software IBM AMOS ®. 

Este software é um instrumento de estatística multivariada que segundo Marôco (2003) 

permite o agrupamento de itens interrelacionados, com construção de uma escala de 

medida para as dimensões, para posterior validação e ajustamento do modelo. A aplicação 

das técnicas multivariadas é baseada em premissas rígidas, as quais têm de ser verificadas 

previamente. É assim importante ter em consideração possíveis problemas com dados em 

falta (missing value), com valores extremos (outliers) e com a normalidade e linearidade das 

variáveis. Considerando que muitas variáveis têm desvios da distribuição normal e alguma 

falta de homocedasticidade, utilizaram-se técnicas multivariadas e não paramétricas que 

não precisam respeitar estas premissas. 

Para validação das escalas recorre-se a inúmeras estatísticas e índices sendo o qui-

quadrado (χ2) a estatística fulcral para a análise de ajustamento global, apesar de ser muitas 

vezes criticada pela sua excessiva sensibilidade a amostras superiores a 200 indivíduos 

(Hair et al., 1998). No presente estudo a estatística a usar será o qui-quadrado ponderado 

pelos graus de liberdade (χ2/g.l), que segundo Marôco (2010) se χ2/g.l = 1 o modelo possui 

um ajustamento perfeito, no caso de o χ2/g.l se encontrar no intervalo ]1; 2] o modelo tem 

um ajustamento bom, para valores entre ]2; 5] o autor considera o modelo aceitável e 

inaceitável para valores superiores a 5. 

Outra medida a ser analisada no AMOS é o Goodness of Fit Index (GFI), que é uma medida 

de ajustamento global que segundo Mâroco (2010) representa a proporção da covariância 

explicada pelo modelo ajustado, observada entre as variáveis manifestas. O GFI varia entre 

0 (ajustamento mau) a 1 (ajustamento perfeito), sendo considerado por Hair et al (1998) 

aceitável sempre que for superior a 0,90. 

O AMOS fornece ainda o Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) que é uma 

medida de ajustamento global que considera o erro de aproximação. Valores inferiores a 
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0,05 indicam que o ajustamento do modelo é muito bom, valores próximos de 0,08 

representam, segundo Browne & Cudeck (1993), erros razoáveis de aproximação da 

população, valores de RMSEA entre 0,08-0,10 referem-se a um ajustamento medíocre, e 

superiores a 0,10 indicam, segundo Marôco (2010) um mau ajustamento. 

Outra medida que se pode analisar no AMOS é a Normed Fit Index (NFI) que se trata de 

uma medida de ajustamento comparativo e que faz uma avaliação da qualidade do modelo 

proposto, comparando-o ao modelo com pior ajustamento possível. Esta medida varia de 0 

(sem ajustamento em tudo) a 1 (ajustamento perfeito). Hair et al. (1998) recomendam qie o 

NFI deve ser igual ou superior a 0,90. Outra medida semelhante, sugerida para amostras 

pequenas (Bentler, 1990), é o Comparative Fit Index (CFI). De forma semelhante à medida 

anterior, valores do CFI inferiores a 0,9 indicam um mau ajustamento, um CFI com valores 

compreendidos entre 0,9 e 0,95 estão associados a um bom ajustamento e superiores ou 

iguais a 0,95 a um muito bom ajustamento. 

Para a validação das variáveis latentes presentes nos constructos, têm de ser tidos em 

consideração os seguintes fatores: precisão da escala, validez convergente e validez 

discriminante (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2010). Um constructo só é considerado 

válido quando apresenta fiabilidade compósita maior do que 0,7 (que demonstra estar 

presente uma escala precisa), variância extraída média superior a 0,5 (que permite concluir 

que o constructo possui validez convergente) e quando a raiz quadrada dos valores da 

variância extraída média para um determinado fator são superiores às correlações desse 

fator com qualquer um dos outros fatores (que demonstra existir validez discriminante entre 

os diversos constructos).  

Steenkamp e Van Trijp (1991) assumem a validez convergente como uma correlação entre 

as medidas da variável latente, sendo necessário que os coeficientes fatoriais sejam 

significativos e superiores a 0,5 e que seja aceitável o ajustamento do modelo de medida. 

No que diz respeito à validez discriminante Bagozzi & Phillips (1982) consideram que está 

relacionada com a independência das dimensões. 
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4.4.1. – CONSTRUCTO DAS MOTIVAÇÕES 

O modelo de medida das motivações obtido (Figura 22) teve como base os modelos 

anteriormente apresentados, considerando-se 693 questionários válidos para esta análise e 

encontra-se dividido em três dimensões compostas por, um total de 14 itens. 

	  

Figura 22: Modelo de medida das motivações 

Fonte: Elaboração Própria 
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O ajustamento deste modelo demonstra uma qualidade que, de acordo com Marôco (2010), 

é inaceitável: χ2/g.l.=9,29; GFI=0,905; CFI=0,874; RMSEA=0,096; P[RMSEA≤0,05]<0,001. 

Ao analisarmos as medidas de precisão e de validez (Tabela 32) verificamos que todos os 

fatores têm uma fiabilidade compósita (FC), que representa a precisão de medida, superior 

a 0,7. No entanto, relativamente à variância extraída média (VEM), que representa a validez 

convergente, esta é inferior a 0,5 em todas as dimensões pelo que, foi necessário proceder 

a um ajustamento do modelo, tendo-se excluído os itens com uma variância extraída (VE) 

mais baixa: Soc1 (apreciar o tempo com amigos e familiares), Soc2 (compartilhar as minhas 

habilidades e conhecimentos de caça), Comp2 (obter um troféu), Ev1 (sair da rotina diária) e 

Ev5 (descansar). 

Tabela 32: Coeficientes padronizados de regressão das dimensões motivacionais 

DIMENSÕES MOTIVACIONAIS 
COEFICIENTE 

PADRONIZADO 
VE VEM FC 

SOCIAL     

Soc1 (apreciar o tempo com amigos e 

familiares) 0,467 0,218 

0,463 0,802 

Soc2 (compartilhar as minhas 

habilidades e conhecimentos de caça) 0,451 0,203 

Soc3 (desenvolver amizades) 0,816 0,666 

Soc4 (encontrar novas pessoas) 0,766 0,587 

Soc5 (interagir com outras pessoas) 0,800 0,640 

COMPETÊNCIA / CINEGÉTICA     

Comp1 (testar as minhas habilidades 

de caça) 0,762 0,581 

0,462 0,758 

Comp2 (obter um troféu) 0,337 0,114 

Comp3 (usar o meu equipamento de 

caça) 0,610 0,372 

Comp4 (melhorar as minhas 

habilidades na caça) 0,884 0,781 

EVASÃO   

0,441 0,795 

Ev1 (sair da rotina diária) 0,579 0,335 
Ev2 (exercício físico) 0,648 0,420 

Ev3 (estar ativo) 0,778 0,605 

Ev4 (relaxar mentalmente) 0,703 0,494 

Ev5 (descansar) 0,590 0,348 

Fonte: Elaboração Própria 



IV – Análise e Discussão dos Resultados 

 

  127 

Após a exclusão dos itens anteriormente referidos, de acordo com Marôco (2010), o modelo 

demonstra uma qualidade de ajustamento aceitável: χ2/g.l.=3,652; GFI=0,983; CFI=0,984; 

RMSEA=0,054; P[RMSEA≤0,05]=0,279. Neste modelo ajustado a FC mantém-se superior a 

0,7 e a VEM de todas as dimensões é agora superior a 0,5 (Tabela 33). 

Tabela 33: Coeficientes padronizados de regressão das dimensões motivacionais (modelo ajustado) 

DIMENSÕES MOTIVACIONAIS 
COEFICIENTE 

PADRONIZADO 
VE VEM FC 

SOCIAL     

Soc3 0,800 0,640 

0,636 0,839 Soc4 0,760 0,578 

Soc5 0,830 0,689 

COMPETÊNCIA / CINEGÉTICA     

Comp1 0,744 0,554 

0,581 0,801 Comp3 0,596 0,355 

Comp4 0,913 0,834 

EVASÃO   

0,547 0,783 
Ev2 0,731 0,534 

Ev3 0,782 0,612 

Ev4 0,703 0,494 

Fonte: Elaboração Própria 

Este modelo possui também validez discriminante conforme se pode constatar na Tabela 

34, uma vez que os valores da diagonal principal, tratando-se dos valores médios dos 

respetivos coeficientes padronizados, são superiores a todas as correlações. Assim, valida-

se o presente constructo através da AFC, adotando-se este modelo estrutural para medição 

das dimensões motivacionais. 

Tabela 34: Coeficientes de correlação das dimensões motivacionais (modelo ajustado) 

 COMPETÊNCIA SOCIAL EVASÃO 

COMPETÊNCIA 0,762   

SOCIAL 0,392 0,797  

EVASÃO 0,447 0,730 0,739 

Fonte: Elaboração Própria 
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Após validação e aceitação das variáveis latentes, presentes na motivação dos caçadores, 

procedemos a uma breve análise descritiva das mesmas (Tabela 35), onde se constata que 

as dimensões Social e Evasão têm uma média superior a 3,5 e uma moda de 4, sendo por 

isso consideradas pelos caçadores como muito importantes. Relativamente à dimensão 

Competência/Cinegética a média é ligeiramente inferior a 3 e a moda é igual a 3, sendo 

portanto considerada como importante para a motivação de caçar. 

Tabela 35: Medidas descritivas das variáveis latentes da motivação 

VARIÁVEIS LATENTES MOTIVACIONAIS MÉDIA MODA 
DESVIO 

PADRÃO 

SOCIAL 3,587 4 0,781 

COMPETÊNCIA / CINEGÉTICA 2,890 3 0,884 

EVASÃO 3,882 4 0,698 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.4.2. – CONSTRUCTO DA IMAGEM AFETIVA 

Relativamente ao modelo de medida da imagem afetiva (Figura 23), este teve como base o 

constructo anteriormente apresentado, considerando-se 655 questionários válidos para esta 

análise, encontrando-se dividido em quatro dimensões: Stressante (P-A+), Entusiasmante 

(P+A+), Relaxante (P+A-) e Melancólica (P-A-) compostas por, um total de 10 itens. 
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Figura 23: Modelo de medida da imagem afetiva 

Fonte: Elaboração Própria 

O ajustamento deste modelo demonstra uma qualidade que, de acordo com Marôco (2010), 

é inaceitável: χ2/g.l.=6,493; GFI=0,941; CFI=0,953; RMSEA=0,092; P[RMSEA≤0,05]<0,001. 

Na análise das medidas de precisão e validez das dimensões verificamos que todos os 

fatores têm uma VEM superior a 0,5 e a FC superior a 0,7 (Tabela 36). 
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Tabela 36: Coeficientes padronizados de regressão das dimensões da imagem afetiva 

DIMENSÕES IMAGEM AFETIVA 
COEFICIENTE 

PADRONIZADO 
VE VEM FC 

STRESSANTE     

Stress1 (inquietas) 0,798 0,637 
0,646 0,785 

Stress2 (tensas) 0,809 0,654 

ENTUSIASMANTE     

Ent1 (emocionante) 0,797 0,635 
0,708 0,829 

Ent2 (estimulante) 0,884 0,781 

RELAXANTE     

Relax1 (calmas) 0,782 0,612 

0,646 0,831 Relax2 (sossegadas) 0,829 0,687 

Relax3 (tranquilas) 0,751 0,564 

MELANCÓLICO   

0,678 0,784 
Mel1 (enfadonhas) 0,903 0,815 

Mel2 (entediantes) 0,875 0,766 

Mel3 (tristes) 0,673 0,453 

Fonte: Elaboração Própria 

No entanto, é patente neste modelo um problema de validez discriminante entre as 

dimensões das imagens Melancólica e Stressante como se verifica na análise dos 

coeficientes padronizados de correlação (Tabela 37).  

Tabela 37: Coeficientes de correlação das dimensões da imagem afetiva 

 RELAXANTE ENTUSIASMANTE  STRESSANTE MELANCÓLICA 

RELAXANTE 0,788    

ENTUSIASMANTE  0,064 0,842   

STRESSANTE -0,582 0,382 0,804  

MELANCÓLICA 
 -0,416 0,074 0,836 0,823 

Fonte: Elaboração Própria 

Efetivamente, neste ajustamento, aliado ao facto do qui-quadrado ponderado pelos graus de 

liberdade (χ2/g.l) ser muito elevado, é notório que os índices de modificação sugerem a 

retirada dos itens da dimensão Melancólica, devido a existirem relações cruzadas entre 

estes itens e os restantes fatores. Também o item tranquilidade apresenta relações 



IV – Análise e Discussão dos Resultados 

 

  131 

cruzadas com as dimensões Stressante e Entusiasmante, pelo que para a conceção do 

modelo final da imagem afetiva foi retirado este item, bem como os itens da dimensão 

Melancólica, tendo-se reavaliado a qualidade de ajustamento no novo modelo de medida. 

O novo modelo apresenta um ajustamento praticamente perfeito com: χ2/g.l.=1,349; 

GFI=0,996; CFI=0,999; RMSEA=0,023; P[RMSEA≤0,05]=0,873, apresentando também 

fiabilidade compósita e validez convergente (Tabela 38). 

Tabela 38: Coeficientes padronizados de regressão das dimensões da imagem afetiva (modelo 
ajustado) 

DIMENSÕES IMAGEM AFETIVA 
COEFICIENTE 

PADRONIZADO 
VE VEM FC 

STRESSANTE     

Stress1  0,864 0,746 
0,652 0,789 

Stress2  0,747 0,558 

ENTUSIASMANTE     

Ent1  0,779 0,607 
0,712 0,831 

Ent2  0,904 0,817 

RELAXANTE     

Relax1  0,848 0,719 
0,654 0,790 

Relax2  0,767 0,588 

Fonte: Elaboração Própria 

Como podemos constatar pela Tabela 39, as dimensões da imagem afetiva neste modelo de 

medida também possuem validez discriminante, pelo que é este o modelo a reter. 

Tabela 39: Coeficientes de correlação das dimensões da imagem afetiva (modelo ajustado) 

 ENTUSIASMANTE STRESSANTE  RELAXANTE 

ENTUSIASMANTE 0,844     

STRESSANTE 0,390 0,808   

RELAXANTE -0,011 -0,610 0,809 

Fonte: Elaboração Própria 

Após aceitação do modelo de medida das variáveis latentes presentes na imagem afetiva 

percebida pelos caçadores, relativamente às ZCTA, procedemos a uma breve análise 
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descritiva das mesmas (Tabela 40), onde se constata que as dimensões Entusiasmante e 

Relaxante têm uma média superior a 3 e moda de 3 e 4 (respetivamente). Relativamente à 

dimensão Stressante a média é de aproximadamente 2 e a moda é igual a 1. Com estes 

valores podemos verificar que a perceção, que os caçadores têm relativamente à imagem 

afetiva das ZCTA, é média a forte no que se refere ao entusiasmo e relaxe e é considerada 

fraca a muito fraca no que diz respeito ao stress. 

Tabela 40: Medidas descritivas das variáveis latentes da imagem afetiva 

VARIÁVEIS LATENTES IMAGEM AFETIVA MÉDIA MODA 
DESVIO 

PADRÃO 

ENTUSIASMANTE 3,294 3 0,786 

STRESSANTE 2,021 1 0,836 

RELAXANTE 3,680 4 0,819 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.4.3. –CONSTRUCTO DA IMAGEM COGNITIVA 

Após se terem validado as variáveis latentes da imagem afetiva é necessário, também, 

proceder-se à validação das dimensões da imagem cognitiva. Só assim se poderá, 

posteriormente, proceder à construção do modelo de medida final da imagem de destino, 

neste caso, aplicado às coutadas alentejanas. 

O constructo da imagem cognitiva anteriormente apresentado, considerando-se 655 

questionários válidos para esta análise, encontra-se dividido em três dimensões: Região, 

Infraestruturas de Zonas de Caça e Caça (Figura 24). 
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Figura 24: Modelo de medida da imagem cognitiva 

Fonte: Elaboração Própria 

Todas as variáveis latentes têm problemas de validez convergente, apresentando valores da 

VEM inferiores a 0,5. Quanto à FC, apenas a dimensão Região apresenta um valor aceitável 

(Tabela 41). Esta dimensão poder-se-á utilizar, se eliminarmos os itens com coeficientes 

mais baixos (Reg4 e Reg5). 
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Tabela 41: Coeficientes padronizados de regressão das dimensões da imagem cognitiva 

DIMENSÕES IMAGEM COGNITIVA 
COEFICIENTE 

PADRONIZADO 
VE VEM FC 

REGIÃO     

Reg1 (gastronomia de qualidade e 

variada) 0,737 0,543 

0,383 0,743 
Reg2 (áreas naturais agradáveis) 0,767 0,588 

Reg3 (habitantes hospitaleiros) 0,679 0,461 

Reg4 (boa relação qualidade/preço) 0,365 0,133 
Reg5 (região segura) 0,436 0,190 

INFRAESTRUTURAS DE ZONAS DE CAÇA     

Infr1 (alojamento direcionado para 

caçadores) 0,747 0,558 

0,293 0,526 Infr2 (deslocação no terreno + fácil) 0,473 0,224 

Infr3 (pouca concentração de 

caçadores) 0,314 0,099 

CAÇA   

0,415 0,587 Ca1 (peças de caça de boa qualidade) 0,666 0,444 

Ca2 (abundância de caça) 0,622 0,387 

Fonte: Elaboração Própria 

Desta forma, o modelo de medida a utilizar para a imagem cognitiva fica assim limitado à 

dimensão Região e unicamente aos itens: Reg1 (gastronomia de qualidade e variada), Reg2 

(áreas naturais agradáveis), Reg3 (habitantes hospitaleiros). 

 

4.4.4. –CONSTRUCTO DA IMAGEM GLOBAL 

O nosso modelo de medida da imagem de destino inicialmente proposto, previa quatro 

dimensões da imagem afetiva e três dimensões da imagem cognitiva. Devido aos problemas 

de validez convergente de algumas das variáveis latentes e também à existência de 

algumas relações cruzadas entre determinados itens e dimensões, construímos um modelo 

assente em três variáveis latentes da imagem afetiva, com dois itens cada, e uma única 

dimensão da imagem cognitiva composta por três itens. O novo modelo apresenta uma boa 
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qualidade de ajustamento, como podemos comprovar pela análise dos vários índices de 

ajustamento: χ2/g.l.=1,489; GFI=0,989; CFI=0,995 RMSEA=0,027; P[RMSEA≤0,05]=0,978. 

Ao analisarmos as medidas de precisão e validez das dimensões, verificamos que, estas 

também possuem fiabilidade compósita e validez convergente (Tabela 42).  

Tabela 42: Coeficientes padronizados de regressão das dimensões da imagem de destino 

DIMENSÕES IMAGEM DE DESTINO 
COEFICIENTE 

PADRONIZADO 
VE VEM FC 

STRESSANTE     

Stress1 (inquietas) 0,854 0,729 
0,650 0,788 

Stress2 (tensas) 0,756 0,572 

ENTUSIASMANTE     

Ent1 (emocionante) 0,818 0,669 
0,705 0,827 

Ent2 (estimulante) 0,861 0,741 

RELAXANTE     

Relax1 (calmas) 0,862 0,743 
0,656 0,791 

Relax2 (sossegadas) 0,754 0,569 

REGIÃO   

0,550 0,784 

Reg1 (gastronomia de qualidade e 

variada) 
0,800 0,640 

Reg2 (áreas naturais agradáveis) 0,786 0,618 

Reg3 (habitantes hospitaleiros) 0,627 0,393 

Fonte: Elaboração Própria 

Ao analisarmos os coeficientes padronizados de correlação, verificamos que, as dimensões 

possuem validez discriminante (Tabela 43), pelo que é este o modelo de medida de ID a ser 

seguido no presente estudo.	  

Tabela 43: Coeficientes de correlação das dimensões da imagem de destino 

 RELAXANTE ENTUSIASMANTE STRESSANTE  REGIÃO 

RELAXANTE 0,810    

ENTUSIASMANTE -0,001 0,840   

STRESSANTE -0,609 0,390 0,806  

REGIÃO 0,456 0,135 -0,354 0,742 

Fonte: Elaboração Própria 



IV – Análise e Discussão dos Resultados 

 

136 

4.5. – MODELOS ESTRUTURAIS 

Após a validação dos modelos de medida vamos, recorrer aos modelos estruturais para, 

explicar as motivações dos caçadores e a imagem de destino das zonas de caça turísticas 

do Alentejo, procedendo à avaliação dos respetivos modelos em estudo. Considerando o 

facto da imagem cognitiva ser constituída por uma única dimensão, a Região, a mesma 

passará a ser referida unicamente como Imagem Cognitiva. 

4.5.1. - MODELO EXPLICATIVO DAS MOTIVAÇÕES 

Na análise do modelo explicativo das motivações, o presente estudo baseou-se na 

influência dos fatores pessoais e nas experiências previamente existentes com o destino, 

pelo que foram construídos dois MEE, a serem avaliados neste ponto.  

	  

4.5.1.1. – COM BASE NOS FATORES PESSOAIS 

O modelo estrutural obtido (Figura 25) apresenta uma qualidade de ajustamento razoável 

(χ2/g.l.=4,185; GFI=0,972; CFI=0,968; RMSEA=0,059; P[RMSEA≤0,05]=0,048). No entanto a 

relação entre a variável idade e a dimensão Evasão não é significativa pelo que se optou por 

retirar esta trajetória do modelo. 
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Figura 25: Modelo estrutural das motivações com base nos fatores pessoais 

Fonte: Elaboração Própria 

O novo modelo apresenta uma qualidade de ajustamento significativamente melhor 

(χ2/g.l.=4,116; GFI=0,972; CFI=0,968; RMSEA=0,059; P[RMSEA≤0,05]=0,058). 

Tabela 44: Parâmetros estruturais explicativos do modelo motivacional relacionado com fatores 
pessoais (modelo final) 

REGRESSÃO COEFICIENTE 
PADRONIZADO P 

IDADE → SOCIAL -0,175 <0,001 

IDADE → COMPETÊNCIA/CINEGÉTICA -0,268 <0,001 

INFLUÊNCIA DOS AMIGOS → SOCIAL 0,131 <0,001 

INICIATIVA PRÓPRIA → SOCIAL 0,161 <0,001 

INICIATIVA PRÓPRIA → COMPETÊNCIA/CINEGÉTICA 0,192 <0,001 

INICIATIVA PRÓPRIA → EVASÃO 0,295 <0,001 

Fonte: Elaboração Própria 
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Com base nos parâmetros da Tabela 44, podemos verificar que a importância das 

motivações sociais e de competência diminui à medida que aumenta a idade dos caçadores. 

Quem começou a caçar por iniciativa própria está mais motivado para a caça, apresentando 

maiores valores em todas as dimensões, com destaque para a Evasão. Por outro lado, tal 

como esperado, os caçadores que atribuem maior importância à influência dos amigos para 

ter começado a caçar, têm uma tendência para valorizar mais a motivação social. Contudo, 

os coeficientes são de baixa magnitude, pelo que, apesar das trajetórias serem 

estatisticamente significativas, as variáveis manifestas possuem um impacto reduzido sobre 

as dimensões motivacionais. 

 

4.5.1.2. – BASEADO NAS RELAÇÕES COM O DESTINO ZCTA 

Após avaliarmos o modelo explicativo das motivações baseadas nos fatores pessoais, 

vamos proceder à avaliação do modelo que pretende verificar se a importância das 

motivações varia consoante o caçador costuma, ou não, caçar em ZCTA (Figura 26).	  

 

Figura 26: Modelo estrutural das motivações relacionadas com o destino ZCTA 

Fonte: Elaboração Própria 

O modelo estrutural obtido apresenta uma qualidade de ajustamento boa (χ2/g.l.=3,294; 

GFI=0,991; CFI=0,991; RMSEA=0,050; P[RMSEA≤0,05]=0,446). No entanto os coeficientes 

não são significativos, como se pode constatar nos parâmetros estruturais da Tabela 45. 
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Tabela 45: Parâmetros estruturais explicativos do modelo motivacional relacionado com o destino 
ZCTA 

REGRESSÃO COEFICIENTE 
PADRONIZADO P 

CAÇAR EM ZCTA → SOCIAL 0,029 0,419 

CAÇAR EM ZCTA → EVASÃO 0,047 0,195 

Fonte: Elaboração Própria 

Portanto, verificamos que quem costuma caçar em ZCTA não possui diferentes motivações 

para caçar. 

 

4.5.2. - MODELO EXPLICATIVO DA IMAGEM DE DESTINO  

Neste ponto vamos proceder à avaliação do modelo explicativo da ID (Figura 27). 

 

Figura 27: Modelo estrutural da ID relacionada com o destino ZCTA 

Fonte: Elaboração Própria 

O modelo estrutural obtido denota uma qualidade de ajustamento boa (χ2/g.l.=2,142; 

GFI=0,982; CFI=0,986; RMSEA=0,042; P[RMSEA≤0,05]=0,806). 
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Tabela 46: Parâmetros estruturais explicativos do modelo ID relacionado com o destino ZCTA 

REGRESSÃO (EFEITOS DIRETOS) COEFICIENTE 
PADRONIZADO P 

CAÇAR EM ZCTA → IMAGEM COGNITIVA 0,337 0,001 

CAÇAR EM ZCTA → STRESSANTE -0,032 0,572 

CAÇAR EM ZCTA → ENTUSIASMANTE 0,191 0,001 

CAÇAR EM ZCTA → RELAXANTE -0,063 0,137 

IMAGEM COGNITIVA → STRESSANTE -0,351 0,001 

IMAGEM COGNITIVA → ENTUSIASMANTE 0,059 0,391 

IMAGEM COGNITIVA → RELAXANTE 0,753 0,001 

REGRESSÃO (EFEITOS INDIRETOS) COEFICIENTE 
PADRONIZADO P 

CAÇAR EM ZCTA → STRESSANTE -0,118 <0,001 

CAÇAR EM ZCTA → ENTUSIASMANTE 0,02 0,375 

CAÇAR EM ZCTA → RELAXANTE 0,254 <0,001 

NOTA: Estimativa por bootstrap 

Fonte: Elaboração Própria 

Podemos concluir, pelos resultados da Tabela 46, que os frequentadores de ZCTA têm 

imagem mais favorável, quer na dimensão cognitiva, quer na afetiva. Efetivamente, quem 

costuma caçar nas ZCTA, considera-as mais entusiasmantes, mais relaxantes e menos 

stressantes. No entanto, os resultados mostram que apenas o efeito sobre a dimensão 

Entusiasmante é direto. O facto de as considerarem também mais relaxantes e menos 

stressantes advém de terem uma imagem cognitiva mais favorável e é esta perceção que os 

faz perceber também uma imagem afetiva mais agradável. 

 

4.6. - AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Nesta ponto proceder-se-á à sistematização das relações evidenciadas nos modelos de 

equações estruturais, comparando-se os resultados obtidos com as hipóteses estabelecidas 

à partida. 
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4.6.1. – AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS MODELOS EXPLICATIVOS DAS 

MOTIVAÇÕES 

Ao compararmos os resultados obtidos nos MEE das motivações e as hipóteses 

estabelecidas à partida, inerentes ao modelo de análise proposto para a presente 

investigação, podemos verificar que as motivações sociais e de competência diminuem de 

importância com o aumento da idade dos caçadores, o que comprova a hipótese 

inicialmente estabelecida. No entanto, não se verifica a hipótese colocada relativamente à 

diminuição da motivação de evasão com o aumento da idade, o que contraria os resultados 

obtidos por Ryan e Glendon (1998). Relativamente aos fatores de iniciação à caça 

analisados, também se verifica que, quem iniciou a atividade cinegética pela influência dos 

amigos e por iniciativa própria tem maior motivação social, assim como, quem começou a 

caçar por iniciativa própria tem maior motivação de competência e evasão, o que está de 

acordo com o sugerido na análise qualitativa efetuada aos caçadores e gestores desta 

atividade (Figura 28). 

 

Figura 28: Verificação de hipóteses motivacionais, baseadas em fatores de iniciação à caça 
Fonte: Elaboração Própria 

Relativamente à segunda hipótese colocada, constatamos que quem costuma caçar em 

ZCTA não possui diferentes motivações para caçar, quando comparado com os restantes 

caçadores. Portanto esta hipótese não se verifica, o que contraria o sugerido pelos 

caçadores e gestores da atividade cinegética nas entrevistas realizadas na análise 

qualitativa. 
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Após a avaliação das hipóteses associadas ao modelo motivacional, procederemos à 

avaliação das hipóteses relativas ao modelo explicativo da ID das ZCTA. 

 

4.6.2. – AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES DO MODELO EXPLICATIVO DA IMAGEM DAS 

ZONAS DE CAÇA TURÍSTICAS DO ALENTEJO 

O modelo explicativo da ID das ZCTA visou aferir, numa primeira fase, as hipóteses relativas 

à influência de se caçar, ou não, em ZCTA na imagem cognitiva e na imagem afetiva do 

destino. 

Os resultados obtidos permitem-nos concluir que os frequentadores de ZCTA têm imagem 

mais favorável, quer na dimensão cognitiva, quer na afetiva. Efetivamente, quem costuma 

caçar nas ZCTA, considera-as mais entusiasmantes, mais relaxantes e menos stressantes 

(Figura 29). Desta forma, validam-se as hipóteses colocadas, de acordo com Baloglu e 

McCleary (1999), que referem a influência de experiências num determinado destino, na ID 

percebida desse mesmo destino. No entanto, não foi possível verificar a influência da 

dimensão Melancólica, devido ao facto desta ter sido retirada do modelo. 

 

Figura 29: Hipóteses verificadas do modelo explicativo de imagem 

Fonte: Elaboração Própria 
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As últimas hipóteses a validar são as relativas à influência da imagem cognitiva sobre a 

imagem afetiva, referida por diversos autores (Baloglu,1999; Dann, 1996; Gallarza et al., 

2002; Gartner, 1993; Konecnik, 2005; Ulrich, 1983). Os resultados obtidos permitem 

constatar que os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais favorável das ZCTA 

consideram-nas também mais relaxantes e menos stressantes. O mesmo não é possível 

verificar para as dimensões Entusiasmante e Melancólica. 

No final deste capítulo apresentaremos uma síntese do processo de avaliação das hipóteses 

dos modelos explicativos. 

 

4.6.3. – SÍNTESE DA AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Na Tabela 47, que se segue, será apresentada de forma resumida a avaliação das 

hipóteses de investigação colocadas no terceiro capítulo: 

Tabela 47: Síntese da avaliação das hipóteses dos modelos explicativos 

HIPÓTESES AVALIAÇÃO 

H1: Os fatores pessoais influenciam as motivações.  

H1.1: A motivação de evasão diminui com a idade. NV 

H1.2: A motivação social diminui com a idade. V 

H1.3: A motivação de competência diminui com a idade. V 

H1.4: A motivação cinegéticaa diminui com a idade. NA 

H1.5: Quem começou a caçar por influência dos amigos 

tem maior motivação social. 

V 

H1.6: Quem começou a caçar por iniciativa própria tem 

maior motivação de evasão. 
V 

H1.7: Quem começou a caçar por iniciativa própria tem 

maior motivação de competência. 
V 

H1.8: Quem começou a caçar por iniciativa própria tem 

maior motivação social. 
V 

H2: Quem costuma caçar em ZCTA tem diferentes motivações 

para caçar. 
 

H2.1: Quem costuma caçar em ZCTA tem maior motivação NV 
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de evasão. 

H2.2: Quem costuma caçar em ZCTA tem maior motivação 

social. 
NV 

H3: A imagem cognitiva difere com o facto de se caçar, ou 

não, em ZCTA. 
 

H3.1: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA têm 

uma imagem cognitiva mais favorável. 
V 

H4: A imagem afetiva difere com o facto de se caçar, ou não, 

em ZCTA.  
 

H4.1: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA 

consideram estas zonas mais entusiasmantes. 
V 

H4.2: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA 

consideram estas zonas mais relaxantes. 
EI 

H4.3: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA 

consideram estas zonas menos melancólicas. 
NA 

H4.4: Os caçadores que costumam caçar em ZCTA 

consideram estas zonas menos stressantes. 
EI 

H5: A imagem cognitiva das ZCTA influencia a imagem 

afetiva.  
 

H5.1: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais 

favorável das ZCTA, consideram estas zonas de caça 

mais entusiasmantes. 

NV 

H5.2: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais 

favorável das ZCTA, consideram estas zonas de caça 

mais relaxantes. 

V 

H5.3: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais 

favorável das ZCTA, consideram estas zonas de caça 

menos melancólicas. 

NA 

H5.4: Os caçadores que têm uma imagem cognitiva mais 

favorável das ZCTA, consideram estas zonas de caça 

menos stressantes. 
V 

V – hipótese verificada com efeito direto 

NV – hipótese não verificada 

EI – hipótese verificada com efeito indireto 

NA – hipótese sem possibilidade de verificação 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Em resumo, podemos concluir que, as motivações sociais e de competência diminuem de 

importância com o aumento da idade dos caçadores e que não se verifica a hipótese 

colocada relativamente à diminuição da motivação social com o aumento da idade. Também 
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se verifica que, quem iniciou a atividade cinegética pela influência dos amigos e por 

iniciativa própria tem maior motivação social, assim como, quem começou a caçar por 

iniciativa própria tem maior motivação de competência e evasão. O mesmo não se pode 

dizer do modelo explicativo das motivações quando relacionado com a experiência nas 

ZCTA, uma vez que o facto de os inquiridos caçarem, ou não, frequentemente em ZCT do 

Alentejo, não demonstra efeito direto sobre a motivação.  

Relativamente aos fatores explicativos da ID das ZCTA, podemos concluir que, os 

frequentadores de coutadas alentejanas têm imagem mais favorável, quer na dimensão 

cognitiva, quer na afetiva, o que está em linha com o defendido por Baloglu e McCleary 

(1999) quando abordam a construção da ID, assente em diversos fatores, um dos quais a 

experiência prévia com o destino. Efetivamente, quem costuma caçar nas ZCTA, considera-

as mais entusiasmantes, mais relaxantes e menos stressantes. Dos resultados da imagem 

cognitiva, podemos verificar que a gastronomia de qualidade e variada e as áreas naturais 

agradáveis do Alentejo, são aspetos valorizados, tal como é constatado pelo Turismo de 

Portugal, no Estudo de Avaliação da Atratividade dos Destinos Turísticos de Portugal 

Continental para o Mercado Interno de 2009. Também podemos concluir que a existência de 

uma imagem cognitiva mais favorável faz percecionar uma imagem afetiva mais agradável, 

em linha com o proposto por variados autores (Dann, 1996; Gallarza et al., 2002; Gartner, 

1993; Konecnik, 2005; Ulrich, 1983) que, referem uma influência da imagem cognitiva sobre 

a imagem afetiva. Dos resultados obtidos, podemos verificar que, o facto dos caçadores das 

ZCT do Alentejo considerarem estas zonas mais relaxantes e menos stressantes, advém de 

terem uma imagem cognitiva mais favorável, sendo esta perceção que os faz construir, 

também, uma imagem afetiva mais agradável. 

A impossibilidade de verificação de algumas hipóteses adveio da eliminação de itens e 

dimensões, efetuada na validação das escalas, que impediu a análise e extração de 

conclusões das mesmas. 

Após a apresentação sintetizada da avaliação das hipóteses referentes ao modelo em 

análise apresentar-se-ão as conclusões finais do estudo. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

No capítulo anterior apresentàmos os resultados da análise, comparando-os com a revisão 

da literatura e as hipóteses formuladas. No presente capítulo, será realizada uma breve 

síntese das várias etapas do estudo. Apresentar-se-ão as principais conclusões e limitações 

da investigação, identificando-se os aspetos em que este trabalho poderá contribuir para o 

conhecimento científico e as implicações práticas para os diversos intervenientes na 

atividade cinegética. Serão ainda enumeradas algumas propostas para futuras 

investigações. 

Os objetivos iniciais, que despertaram o problema de investigação, visavam a identificação 

das motivações que levam um indivíduo a praticar a atividade cinegética e a caraterização 

da imagem do destino, coutadas alentejanas. Estes objetivos surgiram, em grande parte, 

devido ao papel preponderante que a atividade turística tem assumido no desenvolvimento 

económico a nível mundial. Efetivamente, o turismo é considerado uma atividade prioritária 

em muitas regiões, pois contribui para a sustentabilidade económica de diversos sectores a 

ele associados. A componente cinegética tem contribuído para este desenvolvimento, tendo 

deixado há muito de ser uma necessidade, assumindo-se atualmente como uma atividade 

de lazer ou desportiva. A caça é uma atividade importante da terra e faz parte do principal 

património cultural para muitas sociedades (Bauer & Giles, 2002; Roe et al., 2002). Sendo, o 

turismo cinegético, um segmento que se encontra em crescimento e que tem contribuído 

mundialmente para uma receita económica direta muito significativa, bem como para a 

criação de um elevado número de postos de trabalhos diretos e indiretos (Gallego, 2008; 

Willebrand, 2009). Esta vertente do turismo pode, assim, diversificar as economias nas 

áreas rurais, inserindo-se no designado turismo dos três “L’s” – Lore, Landscape and 

Leisure (Tradições, Paisagens e Lazer) que é procurado por uma grande parte dos cerca de 

sete milhões de caçadores europeus que residem nas cidades e que, obrigatoriamente, 

efetuam deslocações para se dedicarem a esta atividade, gerando assim impactos no sector 

turístico (Willebrand, 2009). 

A competitividade entre destinos turísticos, que são apresentados como produtos e que 

competem principalmente com a imagem transmitida ao turista, fez também surgir a 

pertinência do conceito motivação, pois levou a uma segmentação e especialização das 
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ofertas turísticas em função das motivações dos turistas, surgindo frequentemente novas 

modalidades e atividades (Gallego, 2008). No decurso da realização de uma breve 

contextualização da atividade turística, no geral, e do turismo cinegético, em particular, foi 

notória a parca investigação existente sobre os diferentes fatores que influenciam as 

motivações dos caçadores e a perceção da ID de uma zona de caça. Pelo que, a 

investigação dos referidos fatores introduziram um caráter inovador nesta pesquisa. Assim, 

como referido anteriormente, este estudo não pretendia apenas caraterizar o caçador 

português, mas sim, avaliar os fatores motivacionais que estão presentes no processo de 

escolha da caça como atividade de lazer e como é que estes dependem de fatores pessoais 

e experiências prévias. Além desta avaliação, pretendia-se também perceber qual a imagem 

que os caçadores têm das coutadas alentejanas, construindo uma imagem global de destino 

e analisando possíveis diferenças nas perceções de determinados grupos de caçadores.  

No entanto, foi necessário proceder-se a uma revisão da literatura que visou precisamente a 

consolidação de diversos conceitos e conhecimentos, nomeadamente sobre a atividade 

cinegética, a região do Alentejo, e as temáticas associadas às motivações e à imagem do 

destino turístico. 

Na análise da literatura efetuada relativamente à atividade em estudo, verificamos que os 

primeiros indícios da caça em Portugal, como atividade regulamentada, datam de 1111, 

tendo a legislação que lhe está associada sofrido inúmeras alterações até à presente data. 

Ano após ano, foram publicados diplomas, leis e decretos-lei, sem se encontrar um acordo 

entre os intervenientes na atividade cinegética. No ano de 1967 definiu-se um quadro legal 

para a caça com a promulgação das bases gerais do regime jurídico do exercício da caça, 

das coutadas, da criação artificial de espécies cinegéticas, do comércio da caça, da 

responsabilidade penal e civil associada à atividade cinegética e da fiscalização da mesma 

atividade. Desde essa altura, e até 1975 foram publicadas diversas portarias e decretos-lei, 

as quais procederam à revisão da lei da caça nos seus aspetos fundamentais, à criação de 

comissões venatórias concelhias e regionais e à regulamentação dos processos de 

concessão de coutadas. A base da legislação atual a vigorar em Portugal chegou somente 

em 1986, tendo estabelecido o regime jurídico de conservação, exploração e proteção dos 

recursos cinegéticos. Em 2004 foi publicado o Regulamento da Lei de Bases Gerais da 

Caça pelo Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de agosto, tendo sido retificada em 2011, a qual 

se encontra em vigor nos dias de hoje. 
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Relativamente às motivações em turismo e atividades de lazer, durante as últimas décadas 

têm sido realizadas diversas investigações com o objetivo de se compreenderem as 

motivações dos indivíduos, permitindo uma segmentação de produtos e uma estratégia 

assente em dados reais. Estes estudos têm-se baseado principalmente em duas escalas de 

motivações em lazer: 

- a escala de Preferências de Experiência de Recreação ou escala REP, que 

contém 328 itens, agrupados em 19 domínios ou dimensões (Driver, 1983); 

- a escala de Motivação para o Lazer, ou escala LMS, proposta por Beard e 

Ragheb (1983), composta por 48 itens agrupados em quatro dimensões. 

Na presente investigação, para a medição das motivações dos caçadores, baseamo-nos na 

escala LMS, tendo construído inicialmente uma escala com 20 itens, assente em quatro 

dimensões adaptadas à caça: Social, Evasão, Competência e Cinegética. As dimensões 

Social, Evasão e Competência foram construídas na sua totalidade por itens da LMS, tendo 

sido necessário a adaptação de alguns à atividade cinegética. 

No que diz respeito à ID, numerosos estudos (Baloglu & McCleary, 1999; Gartner, 1993; 

Walmsley & Young, 1998; Beerli & Martín, 2004b) consideram que a imagem global do 

destino é formada pelas dimensões cognitiva e afetiva. Outros, ainda, referem uma 

influência da primeira dimensão sobre a segunda (Dann, 1996; Gallarza et al., 2002; 

Gartner, 1993; Konecnik, 2005; Ulrich, 1983). 

Os atributos cognitivos medidos, na presente investigação, basearam-se num modelo 

presente em diversos estudos analisados (del Bosque & San Martín, 2008; Echtner & 

Ritchie, 1991; Gallarza et al. 2002; Gutiérrez et al., 2006), tendo-de construído três 

dimensões adaptadas à caça: Ambiente, Infraestruturas e Cinegética. Destas, apenas uma 

dimensão foi validada, com os itens: “gastronomia de qualidade e variada”, “áreas naturais 

agradáveis” e “habitantes hospitaleiros”. No que se refere à imagem afetiva, o modelo 

seguido no presente estudo baseou-se no modelo circumplexo, de Russel e Pratt (1980), 

composto por oito dimensões de afeto, medidas por cinco itens cada. Seguindo sugestão 

dos autores e de outros investigadores (Beerli & Martín, 2004a; Marques, 2011a), 

consideramos unicamente quatro dessas dimensões, Entusiasmante, Relaxante, 

Melancólica e Stressante. No modelo final, por não apresentar validez discriminante, foi 
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excluída a dimensão Melancólica. 

Com base na revisão da literatura construímos o modelo de análise, centrado nos objetivos 

iniciais e simultaneamente na obtenção de informações que permitissem a compreensão da 

influência de fatores pessoais e de iniciativa para a caça na motivação dos caçadores. Este 

modelo visou também a compreensão do que é que determinados caçadores procuram 

nestas zonas de caça. Além de se pretender analisar e mensurar a imagem do destino 

turístico cinegético, com base em variáveis latentes das imagens cognitiva e afetiva, 

também se pretendia verificar a possível influência da primeira imagem na segunda. 

Pretendíamos ainda verificar se a experiência nas ZCTA influenciava a construção da 

imagem cognitiva e da imagem afetiva. 

Visando atingir os objetivos, definidos na investigação, foi elaborado um questionário 

subdividido em três partes. Na primeira, pretendia-se caraterizar o caçador português socio-

demograficamente, aproveitando algumas destas variáveis, para verificar a existência de 

possíveis relações com as dimensões em estudo. A segunda parte, tinha como objetivo 

identificar a perceção dos atributos motivacionais, mais valorizados, na decisão de começar 

a caçar. Por último, pretendia-se perceber qual a ID que os caçadores têm das ZCT do 

Alentejo, estando esta parte dividida em questões relativas aos atributos cognitivos e outras 

relativas aos afetivos. 

A administração deste questionário foi realizada com recurso à ferramenta Google Drive ®, 

enquadrando-se inicialmente os objetivos do estudo, bem como o seu tema, e enviado o 

respetivo link de acesso, aos participantes, por email. Os participantes foram caçadores com 

carta de caçador portuguesa. Da análise dos dados recolhidos conclui-se que o caçador 

português tem em média 40 anos, é maioritariamente do género masculino (98%), detentor 

de formação secundária (46,5%) e superior (41,4%) e começou a caçar, em média, com 21 

anos de idade. Relativamente à importância de determinados fatores na decisão de começar 

a caçar, 39,7% dos caçadores consideram a iniciativa própria extremamente importante, 

37,1% dos inquiridos também consideram extremamente importante a tradição de família e 

31,3% consideram importante a influência de amigos, sendo cada um destes graus de 

importância os mais frequentes em cada um dos itens medidos. Podemos ainda salientar o 

facto de estarmos perante caçadores regulares (73,14% caçam mais de 16 dias por ano), 

que praticam maioritariamente caça menor e maior (53,9%). Relativamente aos processos 
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de caça preferidos, os inquiridos dão preferência ao processo de salto, seguido do processo 

de espera, o que é consistente com os troféus preferidos, que são, por esta ordem de 

preferência decrescente, a perdiz, o tordo, o coelho e o pombo. Por último, constatou-se que 

a maioria costuma caçar em ZCT do Alentejo (56%) e destes, também a maioria (52,38%) 

realizam entre uma a cinco jornadas por ano nestas zonas de caça. 

Na análise dos constructos e respetivos indicadores, usamos o software IBM AMOS ® para 

procedermos à análise fatorial confirmatória, tendo em consideração o ajustamento do 

modelo, a precisão da escala, validez convergente e validez discriminante, para a validação 

das variáveis latentes presentes nos constructos (Fornell & Larcker, 1981 e Hair et al., 

2010). No que diz respeito à avaliação dos modelos estruturais, e no seguimento da 

metodologia utilizada, o presente estudo dividiu o modelo de análise em três MEE. Dois 

modelos explicativos das motivações (um com base nos fatores pessoais e outro baseado 

nas relações com a experiência nas ZCTA) e um modelo explicativo da ID. 

Relativamente ao primeiro modelo motivacional, o mesmo constitui um avanço teórico ao 

formalizar a influência dos fatores de iniciação à caça, no constructo motivacional. 

Efetivamente, concluimos que, quem iniciou a atividade cinegética pela influência dos 

amigos fá-lo por motivação social, assim como, quem começou a caçar por iniciativa própria 

possui motivação social, de competência e de evasão. Também pudemos verificar que as 

motivações sociais e de competência, relativamente à atividade cinegética, diminuem de 

importância com o aumento da idade dos caçadores, o que contraria as relações 

estabelecidas para as motivações de viajar nos estudos de Marques (2006) e Ryan e 

Glendon (1998). Relativamente ao segundo modelo verificamos que quem costuma caçar 

em ZCTA não possui diferentes motivações para caçar, pelo que especificamente neste 

estudo a experiência prévia com um determinado destino não influencia as variáveis 

motivacionais.  

O último modelo permitiu-nos concluir que os frequentadores de coutadas alentejanas têm 

imagem mais favorável, quer na dimensão cognitiva, quer na afetiva, o que está de acordo 

com o defendido por Baloglu e McCleary (1999) quando aborda a construção da ID assente 

em diversos fatores, um dos quais a experiência prévia com o destino. Efetivamente, quem 

costuma caçar nas ZCTA, considera-as mais entusiasmantes, mais relaxantes e menos 

stressantes. Constatámos também que, os inquiridos realçaram positivamente a 
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gastronomia de qualidade e as áreas naturais agradáveis da região alentejana. Verificou-se 

igualmente que possuir uma imagem cognitiva mais favorável faz percecionar uma imagem 

afetiva mais agradável, em linha com o proposto por variados autores (Dann, 1996; Gallarza 

et al., 2002; Gartner, 1993; Konecnik, 2005 e Ulrich, 1983).  

Considerando os resultados aqui apresentados, de forma global, sugere-se que, para 

caçadores regulares, a comunicação de marketing das zonas de caça, deve reforçar o 

entusiasmo proporcionado pela atividade cinegética. Por outro lado, deve reforçar aspetos 

da imagem cognitiva que favoreçam a associação a uma imagem afetiva relaxante. Os 

resultados parecem indicar também que as motivações sociais e de competência diminuem 

com a idade dos caçadores, pelo que estas duas dimensões motivacionais podem ser 

fundamentais para captar caçadores mais jovens, não descurando a motivação de evasão 

que está patente nos caçadores que iniciaram esta atividade por iniciativa própria. 

A informação obtida nesta investigação, pode ser uma ferramenta valiosa para gestores de 

destinos turísticos, nomeadamente de zonas de caça, permitindo-lhes promover a oferta 

cinegética adequada a segmentos específicos e simultaneamente, gerir campanhas 

promocionais e novos investimentos, tornando os seus produtos mais competitivos e mais 

atrativos. Neste sentido podemos adequar algumas caçadas e processos de caça a 

determinados segmentos e grupos de caçadores. Criando, desta forma, pacotes cinegéticos 

diversificados e com atividades que possibilitem também a integração de familiares e 

amigos, mesmo que estes não sejam caçadores, aproveitando os resultados que indicam a 

forte motivação social presente em diversas relações e a perceção, por parte dos inquiridos, 

da qualidade gastronómica e da agradabilidade das áreas naturais da região alentejana. 

Nomeadamente, podem ser criados programas, de fins de semana cinegéticos, com 

largadas (perdizes, patos e faisões) e montarias, associados a percursos de tiro desportivo, 

tiro ao alvo, passeios equestres, de BTT ou Moto 4, provas de vinhos e gastronómicas e 

também associados a possíveis itinerários turísticos. Dada a competitividade e a oferta de 

destinos turísticos ser muito grande, torna-se necessário procurar novas oportunidades de 

negócio, novas soluções e parcerias, podendo para tal aproveitar-se os recursos naturais, 

passando-se também uma imagem que englobe o sentido de evasão e de convívio. O 

turismo cinegético pode, desta forma, tornar-se num motor de desenvolvimento sustentável 

para determinadas regiões, nomeadamente das regiões rurais. 
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5.1. - LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO 

À semelhança de todos os trabalhos de investigação, neste estudo existem limitações, tanto 

de cariz teórico, como metodológico. As limitações que surgiram neste estudo podem servir 

de iniciativa ao desenvolvimento de futuras investigações, pelo que este ponto apresenta as 

limitações mais expressivas e as sugestões que parecem mais pertinentes. 

A principal limitação de cariz metodológico deve-se ao facto da existência de grandes 

condicionalismos do ponto de vista orçamental, que tiveram repercussões na elaboração do 

plano amostral. Desta forma, fomos obrigados a recorrer à ferramenta Google Drive ®, 

enviando o link de acesso ao questionário por email, não sendo por isso a amostra 

representativa da totalidade dos caçadores de Portugal. Efetivamente, além de, 

possivelmente, não se ter inquirido caçadores de todos os tipos de zonas de caça existentes 

em cada uma das regiões cinegéticas, também ficou o estudo limitado a caçadores que 

usam sistemas informáticos e correio eletrónico, o que pode ter influenciado os resultados. 

Sugere-se que num futuro estudo deste tipo, a recolha dos dados seja realizada no terreno, 

alargando-se a uma amostra nacional a realizar em diversas zonas de caça, das variadas 

regiões cinegéticas nacionais. Sugere-se também, se possível, a realização de dois 

questionários, um a ser aplicado antes da experiência cinegética e outro, no fim da jornada, 

permitindo verificar se a ID se altera após a caçada. Outra análise possível, a ser incluída 

num estudo com recolha de dados no terreno, passa pela medição da satisfação e da 

qualidade em serviços. 

Relativamente às limitações teóricas, era necessário compreender melhor a razão pela qual, 

das dimensões da imagem cognitiva se ter validado unicamente a dimensão Região e 

também seria importante verificar a existência de possíveis influências das motivações na ID 

percebida, como é sugerido por diversos autores (Baloglu & McCleary, 1999; Dann, 1996; 

Mayo & Jarvis, 1981; Stabler, 1995; Um & Crompton,1990). 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – A IMAGEM DE UM DESTINO TURÍSTICO 

Estudos e Metodologias aplicadas na medição da IDT 

 

ESTUDO 

 

METODOLOGIA DE MEDIÇÃO UTILIZADA 

 

  

ESTRUTURADA 

 

 

NÃO ESTRUTURADA 

HUNT (1975) Escala de diferencial semântico  

5 e 7 pontos, 20 atributos 

cognitivos 

 

CROMPTON (1977) Escala de diferencial semântico  

7 pontos, 18 atributos cognitivos  

GOODRICH (1977) Escala de Likert – 7 pontos  

10 Atributos cognitivos  

CROMPTON (1979) Escala de diferencial semântico – 7 

pontos 

 

30 Atributos cognitivos  

GOODRICH (1982) Escala de Likert – 7 pontos  

PEARCE (1982) Escala de Likert – 6 pontos, 13 

atributos 

 

HAAHTI & YAVAS (1983) Escala de Likert – 9 pontos  

10 Atributos cognitivos  

CROMPTON & DURAY 

(1985) 

Escala diferencial semântico  

5 pontos, 28 atributos cognitivos  

KALE & WEIR (1986) Escala de Likert – 7 pontos  
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26 Atributos cognitivos  

PHELPS (1986) Lista comprovativa – 32 atributos  

GARTNER & HUNT (1987) Escala diferencial semântico   

5 pontos, 11 atributos cognitivos  

RICHARDSON & 

CROMPTON (1988) 

Escala comparativa (4 pontos)  

10 Atributos cognitivos   

CALANTONE ET AL 

(1989) 

Escala de Likert – 7 pontos  

13 Atributos cognitivos  

GARTNER (1989) Escala de Likert – 5 pontos  

15 Atributos cognitivos  

REILLY (1990)  Perguntas Abertas 

AHMED (1991, 1996) Escala de Likert – 5 pontos  

GUTTRIE GALE (1991) Escala de Likert – 7 pontos  

CHON ET AL (1991) Escala de Likert – 7 pontos  

26 Atributos cognitivos  

FAKEYE & CROMPTON 

(1991) 

Escala de Likert – 7 pontos  

32 Atributos cognitivos  

GARTNER & SHEN (1992) Escala de Likert – 5 pontos  

32 Atributos cognitivos  

JAVALGI ET AL (1992) Escala de Likert – 9 pontos  

27 Atributos cognitivos  

CROMPTON ET AL (1992) Escala de Likert – 7 pontos  

ECHTNER & RITCHIE 

(1993) 

Escala de Likert – 6 pontos/35 

atributos cognitivos 

Perguntas Abertas 

HU & RITCHIE (1993) Escala de Likert – 5 pontos  

16 Atributos cognitivos  

DRISCOLL ET AL (1994) Escala de diferencial semântico – 7 

pontos 

 

MULLER (1995) Escala de Likert – 10 pontos  

DADGOSTAR & ISOLATO 

(1995) 

Escala de Likert – 7 pontos/11 

atributos cognitivos 

Perguntas Abertas 

EIZAGUIRRE & LAKA 

(1995) 

Escala comparativa com 18 

atributos cognitivos 

 

AHMED (1996) Escala de Likert – 5 pontos  
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20 Atributos cognitivos  

OPPERMANN (1996) Escala de Likert – 7 posições  

SCHROEDER (1996) Escala de Likert – 7 pontos  

20 Atributos cognitivos  

BALOGLU (1997) Escala de Likert – 5 pontos  

COURT & LUPTON (1997) Escala de Likert – 5 pontos  

24 Atributos cognitivos  

MACKAY & FESENMAIER 

(1997) 

Escala de Likert – 10 pontos Perguntas Abertas 

18 Atributos cognitivos  

KIM (1998) Escala de Likert – 7 pontos  

20 Atributos cognitivos  

WALMSLEY & YOUNG 

(1998) 

Escala de diferencial semântico  

 7 pontos. 6 dimensões afetivas  

BALOGLU & McCLEARY 

(1999) 

Escala de Likert – 5 pontos  

Escala de diferencial semântico  

14 Atributos cognitivos e 4 

dimensões afetivas 

 

CHEN & KERSTETTER 

(1999) 

Escala de Likert – 10 pontos  

48 Atributos cognitivos  

CHOI ET AL (1999) Escala de Likert – 7 pontos Perguntas Abertas 

25 Atributos cognitivos  

DOLNICAR ET AL (1999) Escala comparativa de 20 atributos 

cognitivos 

 

MURPHY (1999) Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 

27 Atributos cognitivos  

SCHNEIDER & SONMEZ 

(1999) 

Escala de Likert – 5 pontos  

12 Atributos cognitivos  

CHAUDHARY (2000) Escala de Likert – 5 pontos  

20 Atributos cognitivos  

CHEN & HSU (2000) Escala de Likert – 5 pontos  

17 Atributos cognitivos  
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TAPACHAI & WARYSZAK 

(2000) 

 Perguntas Abertas 

BALOGLU (2001) Escala de Likert – 5 pontos  

Escala de diferencial semântico – 7 

pontos 

 

14 Atributos cognitivos e 4 

dimensões afetivas 

 

BALOGLU & 

MANGALOGLU (2001) 

Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 

Escala de diferencial semântico – 7 

pontos 

 

14 Atributos cognitivos e 4 

dimensões afetivas 

 

BIGNÉ ET AL (2001) Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 

28 Atributos cognitivos  

CHEN (2001) Escala de Likert – 5 pontos  

17 Atributos cognitivos  

JOPPE ET AL (2001) Escala de Likert – 5 pontos  

15 Atributos cognitivos  

LEISEN (2001) Escala de Likert – 5 pontos  

24 Atributos cognitivos  

RITTICHAINUWAT ET AL 

(2001) 

Escala de Likert – 5 pontos/35 

Atributos cognitivos 

 

KASTENHOLZ (2002) Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 

Escala de diferencial semântico – 5 

e 7 pontos 

 

25 Atributos cognitivos  

HUI &WAN (2003) Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 

37 Atributos cognitivos  

KIM & RICHARDSON 

(2003) 

Escala de Likert – 5 pontos  

Escala de diferencial semântico – 8 

pontos 

 

12 Atributos cognitivos e 2 

dimensões afetivas 

 

O´LEARY & DEEGAN Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 
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(2003) 18 Atributos cognitivos  

BEERLI & MARTÍN 

(2004b) 

Escala de Likert – 7 pontos  

24 Atributos cognitivos e 2 

dimensões afetivas 

 

HSU ET AL (2004) Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 

19 Atributos cognitivos  

SON (2005)  Desenho de Imagens 

Mentais 

GUTIERREZ (2005) Escala de Likert – 7 pontos Perguntas Abertas 

Escala de diferencial semântico – 7 

pontos 

 

KONECNIK & GARTNER 

(2005) 

Escala de Likert – 5 pontos  

Escala de diferencial semântico – 7 

pontos 

 

LOBATO ET AL (2006) Escala de Likert – 3 pontos  

WATKINS ET AL (2006) Escala de Likert – 5 pontos Perguntas Abertas 

BEERLÍ ET AL (2007) Escala de diferencial semântico – 7 

e 10 pontos 

 

	  

Fonte: Carvalho (2009) 
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ANEXO 2 – GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

 

A presente entrevista, destina-se a caçadores e gestores cinegéticos, sendo apresentados 

os objetivos do estudo e assegurada a confidencialidade e o anonimato face às declarações 

prestadas. 

 

Objetivos 

Relativamente aos objetivos gerais, pretendemos com estes inquéritos, recolher informação 

relevante que permita contextualizar e aferir os atributos mais pertinentes. Atributos estes, 

relativos à caraterização geral do caçador, às motivações dos praticantes da atividade 

cinegética e dos destinos de zonas de caça. 

No que concerne aos objetivos específicos, pretendemos aferir a pertinência da inclusão dos 

atributos que se seguem no modelo de investigação:  

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

INVESTIGAÇÃO DE DOUTORAMENTO 

 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

O PAPEL DA IMAGEM E DAS MOTIVAÇÕES NA ATIVIDADE CINEGÉTICA: UMA APLICAÇÃO ÀS 
COUTADAS ALENTEJANAS 

DOUTORANDO: MIGUEL ÂNGELO SOUSA DIAS FERREIRA DA MOTA 

ORIENTADOR: CARLOS PEIXEIRA MARQUES 
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- importância de determinados fatores na decisão de começar a caçar; 

- o n.º médio de jornadas de caça que o caçador realiza por ano; 

- os principais tipos de caça praticados; 

- os processos de caça praticados; 

- quais os troféus preferidos.  

Questões 

Quais os fatores, que considera, determinantes na decisão de um indivíduo começar a 
caçar? 

No seu caso específico e no conhecimento que tem relativamente outros caçadores, quais 
as motivações que considera importantes para a escolha da caça como uma atividade de 
lazer? 

Qual o número de jornadas de caça, em média, que realiza por ano?  

No seu entender, quais os principais tipos e processos de caça praticados, por si e pelos 
caçadores que conhece? 

Quais são os seus troféus preferidos? 

Relativamente aos caçadores que conhece, quais os troféus, que no seu ponto de vista, 
preferem?  

No que diz respeito à escolha de uma zona de caça, quais os atributos que para si são mais 
importantes? 

Qual a imagem que tem de uma zona de caça perfeita? 

Muito obrigado! 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO DE PRÉ TESTE 

Inquérito por Questionário aos Caçadores de Zonas de Caça Portuguesas 

 

O presente questionário insere-se no âmbito de uma pesquisa para a realização do Doutoramento em 
Gestão, na Universidade de Trás-os-Montes-e-Alto-Douro e que servirá de apoio na elaboração da tese com o 
tema: Emoções e motivações associadas ao Turismo Cinegético – caso das Zonas de Caça Turísticas 
(ZCT) da região do Alentejo. 

Pedimos-lhe que responda com a máxima sinceridade a todas as questões. Não há respostas boas ou 
más, corretas ou incorretas, o importante é que a resposta traduza a sua forma de sentir e de pensar. 

Os dados são rigorosamente confidenciais; as suas informações destinam-se exclusivamente ao 
tratamento de dados para o estudo em curso. 

 

Obrigado pela sua colaboração 

1) Numa escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante), como classifica a importância 
dos seguintes aspetos na sua decisão de começar a caçar: 

  

Sem 
importância 

Pouco 
importante 

Importante Muito 
importante 

Extremamente 
importante 

  1 2 3 4 5 

apreciar o tempo com amigos e familiares           

sair da rotina horária            

competir com os outros companheiros de caça            
compartilhar as minhas habilidades e 
conhecimentos de caça            

caçar com os cães           

ver animais selvagens           

testar as minhas habilidades na caça            

o exercício físico que a caça fornece            

desenvolver amizades           

estar ativo            

reduzir a tensão e o stress            

obter um troféu           

relaxar mentalmente            

encontrar novas pessoas           

descansar            

usar o meu equipamento de caça           

melhorar as minhas habilidades na caça            

interagir com outras pessoas            

estar sozinho num ambiente selvagem           

apanhar comida           
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2) Manifeste a sua concordância com as seguintes afirmações, numa escala de 1 (discordo 
plenamente) a 5 (concordo plenamente): 

  

Discordo 
plenamente 

Discordo 
parcialmente 

Não 
concordo, 

nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
plenamente 

  1 2 3 4 5 
As ZCT do Alentejo possuem uma grande 
diversidade de fauna           
As ZCT do Alentejo têm peças de caça de boa 
qualidade           
A gastronomia do Alentejo é de qualidade e 
variada           
As áreas naturais do Alentejo são agradáveis           
Região de fácil acesso           
Os habitantes do Alentejo são hospitaleiros           
Tem alojamento disponível direcionado para 
caçadores           
Nas ZCT do Alentejo a deslocação no terreno é 
mais fácil.           
Em geral existe uma boa relação qualidade/preço           
As ZCT do Alentejo têm pouca concentração de 
caçadores           
O clima do Alentejo é agradável           
As ZCT do Alentejo têm abundância de caça           
É uma região segura           
As ZCT do Alentejo possuem uma grande 
diversidade de flora           
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3) Numa escala de 1 (muito fraca) a 5 (muito forte), indique qual é a sua expetativa 
relativamente à probabilidade desta Zona de Caça ser: 

  

Muito fraca Fraca Média Forte 
Muito 
Forte 

1 2 3 4 5 

agitada           

alegre           

ameaçadora           

calma           

desinteressante           

despertativa           

emocionante           

enfadonha           

entediante           

entusiasmante           

estimulante           

inquieta           

monótona           

movimentada           

pacífica           

serena           

sossegada           

tensa           

tranquila           

triste           
 

 

 

 

Agradeço uma vez mais a sua colaboração 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO FINAL 
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