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Resumo 

Ao longo das últimas décadas tem-se assistido a um aumento do número de investigações no 

âmbito das perceções dos residentes quanto aos impactos gerados pelos eventos turísticos e 

desportivos. Tal deve-se ao reconhecimento dos residentes como stakeholders capazes de 

influenciar a sustentabilidade dos eventos.   

A realização das corridas de WTCC em Vila Real afeta o quotidiano dos residentes ao longo 

de vários meses. Apesar de os diversos obstáculos provocados pelas corridas citadinas, 

observa-se que estas se entrelaçam com a história da cidade de Vila Real e fazem parte da 

memória dos seus habitantes. Considerando que este evento desportivo se realiza dentro desta 

cidade transmontana, numa das principais vias de circulação, provocando vários tipos de 

constrangimentos, esta investigação pretende averiguar aspetos cognitivos, afetivos e 

comportamentais dos residentes relativamente à realização deste evento desportivo. Com base 

na teoria da troca social e no modelo dos múltiplos pontos de apego, analisa-se a influência 

das crenças sobre os benefícios e custos do evento e sobre o desempenho do governo local, 

mas também dos aspetos emocionais envolvidos no apego à cidade, apego ao circuito e apego 

ao governo local. Dá-se particular atenção ao efeito do envolvimento dos residentes nas 

corridas automobilísticas, colocando-o no centro do modelo conceptual e averiguando a sua 

influência nas crenças, na atitude instrumental e no próprio apoio comportamental.  

Os resultados mostram que os respondentes têm uma atitude positiva relativamente à 

realização deste evento, considerando que os constrangimentos implicados pela sua realização 

são mais do que compensados pelos benefícios que traz à cidade. Globalmente, o 

envolvimento com o desporto automóvel revela-se uma variável crítica na predição do apoio 

comportamental, quer diretamente, quer indiretamente, através da influência que exerce sobre 

as crenças. Os apegos também têm efeitos positivos, mas mais comedidos. 

Dos resultados pode inferir-se que o envolvimento com a atividade de lazer que justifica o 

evento é uma variável muito importante para o apoio dos residentes à realização do evento. O 

envolvimento tem sido muito estudado em pesquisas sobre práticas de lazer e os apegos ao 

lugar que resultam dessas práticas, mas não costuma ser incluído em estudos sobre o apoio 

dos residentes à realização de eventos. Os resultados aqui apresentados sugerem que este tipo 

de estudos deve incluir esta variável. 
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Apesar de não ter sido possível comprovar uma ligação direta entre a confiança no governo 

local e o apoio dos residentes, verifica-se que aquela permanece pertinente visto influenciar 

diretamente a perceção dos benefícios e dos custos. Tendo em atenção que há residentes que 

gostam que se realize as corridas, mas que não mostram interesse em participar, aconselha-se 

o executivo municipal a encontrar formas de estimular a participação destes residentes, 

considerando a relevância comprovada do envolvimento em todo este processo.    

Palavras-chave: Eventos, pontos de apego, envolvimento, desempenho político, confiança, 

apoio comportamental.  
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Abstract 

Over the last decades it has been noticed an increasing number of studies regarding the 

residents’ perceptions of the events’ impacts. This is related with the increasing 

acknowledgement of residents as important stakeholders capable of influencing the 

sustainability of these events. 

The hosting of WTCC in Vila Real impacts the daily life of dwellers during several months. 

In spite of the different types of constraints, there is an historical relationship between the city 

and motorsport, deeply in the memory of the people. Having in mind that this sport event is 

organized in one of the main streets, causing annoyances such as traffic congestions, this 

research aims to examine the residents’ cognitive, affective and behavioural components of 

attitudes about hosting this event. Using the social exchange theory and the points of 

attachment, it was investigated how beliefs about event’s benefits and costs and about the 

political performance, as well as attachment to the city, the track, and local government, may 

influence residents’ support to the event. Special attention was given to the role of residents’ 

involvement in car racing by placing it in the centre of the conceptual model and analysing its 

influence on the beliefs, instrumental attitude, and on the behavioural support.  

The results show that the respondents have a positive attitude about hosting the event, as the 

obstacles it creates are outweighed by its benefits for the city. Nonetheless, the attitude does 

not completely translate to behavioural support since there are residents that are pleased with 

the continuation of the event, but do not show a clear intention about participating in it. In 

general, the involvement on motorsport manifests as an important variable capable to predict 

the behavioural support, directly and indirectly, using its influence on the beliefs. The points 

of attachment also have positive effects, although less significant. 

It can be concluded that the involvement with the leisure activity is a crucial variable for the 

residents’ support of the event. The involvement has been used in studies about the leisure 

practices and the resulting place attachment, but not in research regarding the residents’ 

support. The results suggest that this type of studies should include this variable.  

Even though it was not possible to prove the direct relationship between trust in the local 

government and residents’ support, its importance is confirmed, given the direct influence to 

the perception of benefits and costs. It should be mentioned that trust is influenced by political 

performance, which means that indirectly the performance of the government influences 
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residents’ perceptions. Having in mind that there are residents enjoying hosting the race but 

unwilling to participate, it is suggested to the local government to find ways to stimulate these 

residents, considering the confirmed relevance of the involvement in the whole process.  

Key words: Events, points of attachment, involvement, political performance, trust, 

behavioural support, motorsport.  
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Ao longo da última década assistiu-se a um crescimento considerável de determinados tipos 

de turismo, sendo um deles o turismo de eventos desportivos (Kaplanidou, Jordan, Funk, & 

Ridinger, 2012; Weed & Bull, 2009). Os destinos candidatam-se a receber eventos 

desportivos numa tentativa de enriquecer a sua gama de produtos turísticos, mas também, de 

forma a capitalizar o poder dos eventos desportivos como um destino turístico e estimular a 

economia local através do fluxo monetário não local (Daniels, Norman, & Henry, 2004; 

Kaplanidou et al., 2012). Segundo Kaplanidou et al. (2012), o setor do turismo desportivo foi, 

recentemente, apontado como estando no centro da evolução do mercado turístico 

internacional e é o setor com o crescimento mais rápido. O turismo de desporto tem sido 

conceptualizado como um fenómeno que surge da interação entre o lugar, as pessoas e as 

atividades (Kaplanidou et al., 2012; Weed & Bull, 2009). Assim, esta conceptualização traz 

para o primeiro plano considerações teóricas que relacionam as características dos turistas de 

desporto, as características do lugar e o tipo de atividade (Kaplanidou et al., 2012).  

Tal como em qualquer atividade humana, acolher um evento desportivo gera impactos 

positivos e negativos, assim, torna-se vantajoso, tanto para os setores privados como para os 

públicos, obter o seu conhecimento para o planeamento e gestão do turismo (Fredline, 2005). 

Um estudo que se debruce sobre o turismo desportivo deve ter em consideração a população 

da região anfitriã, isto é, avaliar o impacto que as instalações e os equipamentos do evento 

têm no seu quotidiano e na sua qualidade de vida (Fredline, 2005). Acolher um evento 

desportivo, como é o caso as corridas citadinas em Vila Real, provoca diversos impactos aos 

residentes desta cidade nortenha. Estes impactos não são sentidos apenas nos dias em que 

decorre o evento. Existe um espaço de tempo necessário tanto para a preparação como para o 

desmantelamento do circuito, que causa perturbações a vários níveis no quotidiano dos 

residentes.  

Existe uma vasta quantidade de estudos orientados para as reações dos residentes 

relativamente a mega eventos desportivos (Prayag, Hosany, Nunkoo, & Alders, 2013). Estes 

podem ser divididos em duas categorias, os que investigam as perceções dos residentes 

quanto aos impactos proporcionados pelo evento desportivo, e os que avaliam, 

explicitamente, a relação entre os impactos percebidos pelos residentes e o seu apoio à 

realização destes eventos (Prayag et al., 2013).  

Os estudos que investigam o apoio dos residentes à realização de eventos turísticos utilizam, 

na sua maioria, a teoria da troca social (SET) (Prayag et al., 2013). A SET assume que existe 
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maior probabilidade do indivíduo participar numa troca, quando este verifica que os 

benefícios obtidos superam os custos associados (Prayag et al., 2013). Esta teoria é útil 

quando se analisa o apoio dos residentes em relação aos eventos, pois avalia, 

simultaneamente, os impactos positivos e negativos (Ap, 1992; Prayag et al., 2013). A SET 

defende que as perceções dos residentes, relativamente aos impactos do evento, são 

antecedentes da sua atitude e o apoio é uma consequência desta última (Prayag et al., 2013). 

Investigações à atitude dos residentes indicam que esta serve como mediadora na relação 

entre os impactos percebidos e o apoio dos residentes (Andereck & Vogt, 2000; King, Pizam, 

& Milman, 1993; Kitnuntaviwat & Tang, 2008; Prayag et al., 2013; Yoon, Gursoy, & Chen, 

2001). A maioria das investigações assume que quando existe uma atitude positiva 

relativamente ao turismo, implica que o apoio será igualmente positivo (Andereck & Vogt, 

2000; Prayag et al., 2013). Considerando que as corridas internacionais de WTCC ocorrem 

em Vila Real num circuito citadino, acredita-se que é essencial e inevitável avaliar as 

perceções dos residentes quanto aos custos e benefícios proporcionados. As perceções dos 

vila-realenses, tal como a teoria informa, indicarão a atitude dos mesmos e subsequente apoio 

ao desenvolvimento deste evento desportivo. 

No entanto, o aumento da utilização da SET tornou evidente as suas próprias limitações 

(Nunkoo & Gursoy, 2017). Assim, existe a necessidade de que os novos estudos não só façam 

uma utilização abrangente da SET considerando as suas variáveis centrais, como também, 

investiguem o seu tema através de várias perspetivas teóricas (Nunkoo & Gursoy, 2017). 

Também Gursoy, Milito e Nunkoo (2017) são da opinião de que os atuais modelos que 

avaliam o apoio dos residentes necessitam de uma atualização através da inserção de novas 

variáveis, bem como, de serem testadas em novos contextos.   

O envolvimento começou por ser explorado na área do comportamento do consumidor e pode 

ser definido como a importância pessoal percebida e/ou o interesse que os consumidores 

atribuem à aquisição, consumo e disposição de um bem, serviço ou ideia (Gross & Brown, 

2008; J. C. Mowen & Minor, 1998). Quando aplicado à investigação de lazer, o envolvimento 

é, geralmente, composto por três dimensões: atração (combinação entre importância e prazer, 

a atividade é considerada importante e significativa para o indivíduo), autoexpressão (a 

representação ou a impressão de si-mesmo que o indivíduo deseja transmitir aos outros) e 

centralidade no estilo de vida (a atividade pode ser considerada como central quando outros 

aspetos da vida do indivíduo são organizados ao seu redor) (Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 
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2003). Os indicadores empíricos destas três dimensões indicam a relevância e o significado 

geral que a atividade em questão tem no contexto de vida do indivíduo (Kyle et al., 2003; 

Wiley, Shaw, & Havitz, 2000). Na literatura de desporto, sugere-se que o envolvimento está 

presente quando os indivíduos avaliam a sua participação na atividade desportiva como um 

elemento central na sua vida e atribui-lhe um valor hedónico e simbólico (Beaton, Funk, 

Ridinger, & Jordan, 2011; Brown, Smith, & Assaker, 2016).  

O conceito de apego surgiu na literatura de psicologia nos anos 80 e referia-se à necessidade 

humana de criar relações entre indivíduos, como a ligação entre pais e filhos ou entre pares 

românticos (Bowlby, 1979; Huang, Zhang, & Hu, 2017; Weiss, 1988). Nos anos 90 este 

conceito evoluiu e começou a sugerir que os indivíduos podem desenvolver apegos 

emocionais com objetos, lugares, marcas e assim por diante (Hill & Stamey, 1990; Huang et 

al., 2017; Schouten & McAlexander, 1995; Schultz, Kleine, & Kernan, 1989). O apego ao 

local tem ganho cada vez mais relevância e atenção para a literatura de gestão de recursos de 

recreação devido ao impacto que este provoca na própria gestão (Hammitt et al., 2009; 

Kruger & James, 2003; Kruger, Hall, & Stiefel, 2008; Williams & Stewart, 1998).  

No caso dos eventos desportivos verificou-se a existência de pelo menos sete pontos de apego 

associados à ligação que o indivíduo tem com a sua equipa ou organização de desporto, sendo 

estes, o jogador, a equipa, o treinador, a comunidade, a universidade, o tipo e o nível de 

desporto (Ballouli, Trail, Koesters, & Bernthal, 2016; Robinson & Trail, 2005). Ballouli et al. 

(2016) consideraram relevante avaliar a relação entre as variáveis “apego ao local” e “apego 

ao circuito”, visto que, muito do valor dos impostos pagos pelos residentes são investidos no 

circuito. No caso do presente estudo, considera-se relevante investigar esta mesma relação 

uma vez que, para além da forte ligação histórica entre a cidade de Vila Real e as corridas em 

circuitos citadinos, a realização deste evento é, em parte, suportada pelos impostos dos vila-

realenses, coincidindo com a justificação apresentada pelos autores anteriores.  

A realização das corridas de WTCC surgiu com a intenção de recuperar a outrora imagem de 

Vila Real de palco de corridas internacionais. Como forças impulsionadoras para a sua 

concretização tem-se, por um lado, um grupo de residentes adeptos deste desporto e por outro 

o poder executivo em vigor. Observa-se que a escolha desta cidade transmontana, como parte 

integrante do Campeonato Mundial de Carros de Turismo, partiu da vontade e motivação dos 

próprios residentes. Assim, designa-se como objetivo principal da presente investigação:  



 

I. INTRODUÇÃO 

6 
 

– Averiguar o papel do envolvimento com as corridas e dos múltiplos apegos no apoio 

dos residentes quanto ao desporto motorizado em circuitos citadinos.  

Nunkoo e Ramkissoon (2011) sugerem que o nível de confiança dos residentes em 

instituições turísticas é um determinante dos custos e dos benefícios percecionados. Esta 

descoberta torna-se útil para os responsáveis políticos, para os organizadores do evento e para 

as autarquias locais que pretendem alcançar o apoio dos residentes (Nunkoo & Ramkissoon, 

2011). Esta relação entre a confiança e os custos e benefícios percecionados pressupõe que os 

residentes não avaliam as trocas apenas com base nas recompensas sociais ou económicas, 

mas também, através do nível de confiança que estes têm para com o parceiro da troca 

(Nguyen & Rose, 2009; Nunkoo & Ramkissoon, 2011). A confiança é uma promissora 

construção relacional para o estudo das atitudes dos residentes que necessita de mais 

investigações (Nunkoo & Ramkissoon, 2011). Deste modo, tendo em consideração que as 

corridas internacionais WTCC são desenvolvidas em conjunto com a autarquia local, 

considera-se pertinente seguir os pareceres dos autores mencionados e avaliar a influência que 

a variável “confiança no governo local” exerce sobre os custos e os benefícios percecionados, 

assim como, no apoio dos residentes a este evento desportivo.  

As pessoas não estarão dispostas a participar no progresso do seu governo quando acreditam 

que este é incompetente e não merece a sua confiança (Nunkoo & Smith, 2013; Nye, Zelikow, 

& King, 1997). O governo cria medidas políticas e em troca recebe a confiança dos 

indivíduos que estão satisfeitos com as mesmas e ceticismo ou descrença nos que se 

apresentam descontentes (Citrin, 1974; Nunkoo & Smith, 2013). Estudos recentes, que 

avaliaram a relação entre confiança no governo e o seu desempenho,  concluíram que os 

residentes que avaliam o desempenho político no turismo de uma forma positiva, estão mais 

predispostos em confiar (Lühiste, 2006; Nunkoo, Ramkissoon, & Gursoy, 2012; Nunkoo & 

Smith, 2013; Wong, Wan, & Hsiao, 2011). Nunkoo e Smith (2013) concluíram que a 

confiança é desenvolvida quando os atores do governo melhoram o seu desempenho político 

no desenvolvimento do turismo, verifica-se, portanto, que a confiança é primariamente 

influenciada pelo desempenho político. Estudos da área da ciência política sugerem que a 

confiança política é um bom determinante do apoio público às medidas do governo 

(Hetherington, 2004; Nunkoo et al., 2012; Rudolph & Evans, 2005). Tendo em conta que a 

confiança no governo local surge através da perceção do seu desempenho, considera-se para o 

presente estudo a necessidade de incluir como objetivo secundário de investigação: 
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– Examinar se o desempenho percebido do atual executivo municipal influencia as 

atitudes dos indivíduos. 

O corpo teórico demonstra a existência de uma relação entre o desempenho político e a 

confiança dos residentes no seu governo, desta forma, torna-se relevante que o presente 

estudo inclua a variável do desempenho percecionado aquando da avaliação da confiança no 

governo local. No entanto, no contexto deste estudo de caso considera-se que existe uma outra 

variável capaz de influenciar o desempenho e a confiança. Tal como foi mencionado 

anteriormente, o apego pode ser construído em relação a um qualquer objeto e tem a 

capacidade de influenciar a perceção do indivíduo. Atendendo que as corridas internacionais 

de WTCC foram proporcionadas pela autarquia local, especula-se que os residentes possam 

desenvolver o sentimento de apego para com este governo local, capaz de exercer influência 

na perceção do desempenho político e na confiança dos residentes na sua autarquia.  

San Martín, Sánchez e Herrero (2017), ao contrário da maioria dos estudos que utilizaram o 

conceito de apoio no sentido atitudinal, optaram por investigar o apoio utilizando uma 

abordagem comportamental. Para San Martín et al. (2017) a presença dos residentes nas 

atividades turísticas, assim como, as suas recomendações a outros indivíduos, são importantes 

indicadores comportamentais do seu apoio. Tal como se considera que o apoio está 

relacionado positivamente com a atitude, também o comportamento do indivíduo é, 

sobretudo, uma função das suas atitudes (Ajzen & Fishbein, 1980; Ajzen, 1985; San Martín et 

al., 2017). San Martín et al. (2017) informam que esta abordagem teórica tem sido utilizada 

com sucesso na previsão de uma variedade de comportamentos com base nas atitudes do 

indivíduo.  

San Martín et al. (2017), afirmam que seria interessante replicar o seu estudo empírico em 

outras comunidades com um tipo de turismo diferente ou num estado diferente de 

desenvolvimento deste último, especialmente, em comunidades que promovem produtos 

alternativos ao turismo de sol e praia, visto que, seria curioso examinar como estes 

influenciam as perceções e as atitudes dos residentes. O presente estudo, segue os conselhos 

de Martín et al. (2017), e ambiciona determinar qual o apoio comportamental dos residentes, 

isto é, pretende-se verificar se os inquiridos apoiam o evento através dos seus 

comportamentos, se se deslocam para assistirem às corridas, se recomendam o evento dentro 

dos seus círculos de relações e se há a intenção de continuarem a assistir a estas corridas 

citadinas. Desta forma, como terceiro objetivo tenciona-se: 
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– Verificar se as crenças sobre os benefícios e os custos influenciam o apoio conativo 

(comportamental) dos residentes relativamente à realização do WTCC em Vila Real. 

Existe um reconhecimento das contribuições do turismo à qualidade de vida e ao 

desenvolvimento socioeconómico das comunidades locais (Nunkoo & Gursoy, 2017; Woo, 

Kim, & Uysal, 2015). Contudo, o seu desenvolvimento também produz algumas 

consequências no ambiente, na sociedade e na economia local (Nunkoo & Gursoy, 2017; 

Sharpley, 2014). Como os residentes são importantes stakeholders, este não poderá ser 

alcançado sem o seu apoio à indústria (Nunkoo & Gursoy, 2017; Nunkoo & Ramkissoon, 

2011). Desta forma, compreende-se que o apoio dos residentes ao turismo tem uma influência 

significativa na criação de medidas de desenvolvimento de turismo dos destinos (Nunkoo & 

Gursoy, 2017; Yu, Chancellor, & Cole, 2011).  

Verifica-se que continua a ser relevante e essencial analisar a opinião dos residentes quanto ao 

desenvolvimento de eventos turísticos na sua comunidade, pois eles são cruciais para o 

sucesso destes últimos. No caso das corridas citadinas de WTCC em Vila Real, sendo um 

evento realizado no centro da cidade, torna-se notório a relevância de investigar a opinião dos 

residentes que são sempre afetados por este. Vários autores recomendam a utilização da SET 

devido à sua eficiência provada ao longo do tempo, contudo, estes aconselham a sua alteração 

através da introdução de novas variáveis e da influência de outras teorias da área. Assim, o 

quadro teórico do presente estudo foi, em parte, baseado na SET ao pretender-se avaliar os 

custos e os benefícios percecionados e como estes influenciam a atitude dos residentes. 

Porém, seguiu-se a recomendação dos vários autores e complementou-se esta investigação 

através da inclusão de outras teorias desenvolvidas na área.  

As teorias influenciadoras deste estudo foram pensadas tendo em conta o evento em questão. 

Como este é considerado como parte integrante da história da cidade de Vila Real, considera-

se importante adicionar as variáveis “apego à cidade” e “apego ao circuito” com a suspeita de 

que estas serão influenciadoras da atitude e do apoio dos residentes, mas também, com a 

certeza da sua relevância para o entendimento da opinião dos residentes. De acordo com a 

revisão da literatura, também a variável “envolvimento” tem vindo a ser desenvolvida nas 

diversas investigações na área dos eventos desportivos devido à sua influência nas atitudes 

dos indivíduos. 
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Assim, torna-se interessante analisar o tipo de influência que o envolvimento com o desporto 

exerce no apoio dos residentes a este evento motorizado. Para a presente investigação 

considera-se pertinente conceder uma certa centralidade à variável envolvimento, tornando-se 

relevante averiguar a sua influência ao nível das perceções dos custos e dos benefícios e do 

desempenho político percebido. Pressupõe-se que a variável “apego à cidade” exercerá uma 

influência positiva no conceito “envolvimento”, por seu lado, presume-se que o envolvimento 

dos residentes nesta atividade influencia positivamente o apego ao circuito. Para além destas 

relações, é igualmente relevante analisar a atuação direta do envolvimento na atitude e no 

apoio comportamental dos residentes.  

Um outro ponto de análise desta investigação está relacionado com o poder político presente 

no governo local. Assim como foi exposto anteriormente, o desenvolvimento do turismo 

exige uma forte presença política devido à criação de medidas necessárias para a sua 

evolução. O enquadramento teórico afirma que os residentes, ao serem considerados como 

stakeholder, devem ser ouvidos e representados ao longo do planeamento e da organização do 

evento. Contudo, recai sobre o governo local a responsabilidade do impacto, positivo e 

negativo, que o desenvolvimento do turismo terá sobre a comunidade. Por esse motivo, torna-

se fundamental que a comunidade possua um determinado nível de confiança no seu governo 

local de forma a apoiar as políticas impostas para o desenvolvimento do evento. No entanto, a 

revisão de literatura avisa para o facto de que a confiança é obtida através da perceção do 

desempenho político, assim, não se poderia abordar a confiança sem esta última variável.  

Os resultados deste estudo serão úteis para todos os envolvidos na organização das corridas de 

WTCC em Vila Real, pois demonstrarão a perceção dos residentes relativamente aos 

impactos negativos e positivos que este lhes proporciona e o seu grau de relevância no apoio 

ao mesmo. Por outro lado, também o estado de envolvimento e de apego são avaliados 

verificando-se a relação de proximidade existente entre o evento e a comunidade que o recebe 

e a importância que este possui na vida dos residentes. Para terminar, conclui-se com a ideia 

que os resultados desta investigação serão de grande importância para o governo local pois 

evidenciará a perceção dos residentes no que respeita ao desempenho político, divulgará o seu 

nível de confiança e como este influencia a sua atitude relativamente ao evento. Assim, esta 

investigação fornece informações, relativas à opinião dos residentes, relevantes para as 

instituições envolvidas no planeamento das corridas internacionais, que poderão ser utilizadas 

para avaliar os aspetos a melhorar, os caminhos a evitar e, principalmente, qual o rumo a 
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seguir para alcançar e manter a aprovação dos residentes, sendo que, a opinião destes últimos 

é um elemento-chave para o sucesso do evento. 

 

1.1. Contexto da investigação 

Existe uma forte e histórica ligação entre a cidade de Vila Real e a realização de eventos 

desportivos motorizados. As corridas automobilísticas citadinas remontam a “setembro de 

1920”, quando “um grupo de entusiastas de automóveis” decide juntar-se e organizar 

“algumas gincanas, pequenas perícias de automóveis, concursos de elegância e feiras de 

automóveis” e, automaticamente, capta “a atenção” e o “entusiasmo” da população de Vila 

Real que, por seu lado, “denota uma clara e estreita afinidade” relativamente a este desporto 

(Circuito Internacional de Vila Real, 2017; Ribeiro, 2018). Um membro desse grupo, 

“Aureliano Barrigas, (…) a partir de 1928 começou a estudar a possibilidade de criar uma 

prova de automóvel em Vila Real” (Ribeiro, 2018). Para tal, foi criado “em 1930 (…) um 

imposto sobre cada quilo de carne” que permitiria reunir a quantia monetária necessária para 

“a organização das provas”, que se mostravam bastante dispendiosas (Circuito Internacional 

de Vila Real, 2017). Com este apoio financeiro conseguiu-se “em 1931” realizar “o primeiro 

Circuito Automóvel de Vila Real” (Circuito Internacional de Vila Real, 2017). Nesta primeira 

edição ficou logo demonstrado o “enorme sucesso, tanto desportivo como económico”, que as 

corridas automobilísticas produziam na cidade, “animando os organizadores a prosseguir” 

(Ribeiro, 2018).  

Este evento continuou a decorrer ao longo dos anos seguintes, verificando-se um crescimento 

tanto “do número de participantes” como de espectadores, acompanhados pela 

“internacionalização com a participação de pilotos estrangeiros” e melhoramentos ao nível da 

“pavimentação de todo o traçado” de forma a aperfeiçoar o desempenho do circuito (Circuito 

Internacional de Vila Real, 2017). No entanto, entre 1949 e 1958, as corridas sofreram duas 

interrupções. A primeira pausa foi motivada pelo surgimento da “Segunda Guerra Mundial” e 

a seguinte deveu-se à necessidade “de muitos melhoramentos”, pois o circuito permanecia 

“demasiado perigoso”, e aos “elevadíssimos encargos associados” à organização deste evento 

(Circuito Internacional de Vila Real, 2017; Ribeiro, 2018).  

“Em 1966” verifica-se um novo retorno das corridas automobilísticas à cidade de Vila Real, 

realizando-se, nos anos seguintes, novas melhorias nas condições do circuito, de forma a 
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aprimorar a segurança do mesmo (Circuito Internacional de Vila Real, 2017). O desporto 

motorizado continua a fazer parte do quotidiano dos vila-realenses vivendo-se uma “época de 

ouro” durante o início da década de 70 (Circuito Internacional de Vila Real, 2017), mas, os 

compromissos financeiros “com a organização e manutenção da pista, assim como os prémios 

(…) tornavam-se gradualmente incomportáveis, e a crise petrolífera de 1973 levou à 

suspensão de todo o desporto motorizado em território nacional” (Ribeiro, 2018). 

As corridas retornam em 1979, contudo, apesar das constantes obras realizadas ao longo de 

décadas para melhorar a segurança da pista, esta permanecia perigosa e em 1984 confirma-se 

os piores receios ao verificar-se o “primeiro incidente mortal” (Ribeiro, 2018). Em 1991 

ocorre um novo acidente que resultou em mais vítimas mortais, tornando “notório que só com 

grandes obras e investimento na segurança seria possível manter as corridas na cidade o que 

levou a cancelar, mais uma vez, a realização das corridas automobilísticas (Ribeiro, 2018).  

“Entre 2007 e 2010” as corridas voltam a esta cidade transmontana, contudo, a “má 

conjuntura económica portuguesa dita o insucesso” (Circuito Internacional de Vila Real, 

2017). Em 2013 ocorrem novas eleições autárquicas e a população de Vila Real elege um 

novo governo local. Em 2014 surgem rumores relativos ao retorno das corridas ao circuito 

desta cidade e em 2015 recebe, ao fim de 42 anos, “um evento internacional de automóveis” 

designado por WTCC (World Touring Car Cup – Campeonato do Mundial de Carros de 

Turismo), “repetindo-se em 2016”, 2017 e em 2018 surge com uma nova designação, WTCR, 

devido a alterações sofridas na sua regulamentação (Ribeiro, 2018).  

Analisando o percurso das corridas na cidade de Vila Real, verifica-se que este desporto 

motorizado surgiu graças às motivações de um determinado grupo de vila-realenses que, 

adeptos deste tipo de eventos, lutaram para o realizar na sua própria cidade. Se no início as 

corridas citadinas eram o sonho de uma parte da comunidade, com o seguimento da sua 

realização, este tornou-se como uma tradição para os residentes de Vila Real. Contudo, os 

enormes encargos financeiros necessários para a sustentabilidade do evento tornaram-se 

insuportáveis, estrangulando as economias da cidade e originando o seu cancelamento. No 

entanto, as corridas nunca foram esquecidas pela população que aguardava impacientemente 

pelo seu retorno e à primeira oportunidade planeavam as suas próximas edições. Torna-se 

evidente que este evento não só despertou o interesse dos residentes, mas também, forneceu 

experiências intensas, carregadas de emoção e sentimento. 
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Investigações da área do turismo de eventos focadas na atitude dos residentes tendem a 

debruçar-se sobre as suas perceções dos benefícios e dos custos, para melhor informar os 

organizadores dos eventos de forma a minimizar os custos e, assim, obter o apoio da 

população. Como pode-se observar através da figura 1, o circuito onde se realizam as corridas 

de WTCC está inserido nas principais estradas da cidade de Vila Real. Desta forma, os 

residentes ficam impedidos de circular nestas vias quando ocorre o evento, provocando 

congestionamentos e restrições tanto para quem mora dentro do circuito, como para quem 

nelas necessita de circular. Por outro lado, a realização de eventos turísticos proporciona ao 

destino diversos benefícios, como o aumento de investimento no local, a criação de novos 

negócios e mais oportunidades de emprego. No caso de Vila Real, desde o retorno das 

corridas de WTCC em 2015, que se verificou a abertura de novos negócios em 

estabelecimentos localizados ao longo do circuito, constatando-se que uma parte destes 

empreendimentos decidiram associar as suas denominações a este evento. 

O acolhimento de eventos motorizados internacionais em circuitos citadinos proporciona 

maior visibilidade à cidade, aumentando o orgulho dos residentes ao observarem as 

capacidades organizativas da sua localidade ao nível da gestão de um evento internacional. O 

orgulho dos vila-realenses observa-se através das constantes partilhas nas redes sociais, das 

conversas de ocasião e da sua notória presença no evento. Todavia, este tipo de atividade 

desportiva causa uma série de adversidades como elevados níveis de ruído, excesso de 

trânsito, falta de lugares de estacionamento e alterações no quotidiano dos residentes. A 

realização das corridas internacionais de WTCC decorre ao longo de três dias, contudo, a 

preparação e a manutenção do circuito começam semanas antes, gerando entraves à livre e 

rápida circulação dos residentes.  

Alguns residentes, principalmente os que vivem dentro do circuito, optam por ausentar-se da 

cidade durante os dias do evento, de forma a não perderem a sua sensação de liberdade, visto 

que se sentem presos às suas residências, mas também, para não estarem sujeitos ao elevado 

ruído provocado pelos motores dos automóveis participantes e para evitarem o trânsito que 

surge depois das provas, originado pela não circulação nas estradas do circuito e pelo elevado 

número de espectadores. Em contrapartida, outros moradores encontraram, na sua limitação 

de se ausentar de casa, uma oportunidade de negócio e até de socialização. Estes optaram por 

colocar bancadas improvisadas nos seus jardins para serem usufruídas tanto pelos seus amigos 

como por indivíduos desconhecidos que procuram, ao longo do circuito, os melhores sítios 
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para assistirem ao evento. Estes residentes prepararam, também, bancas de venda e unidades 

móveis de comercialização de bebidas e produtos alimentares para os espectadores. Verifica-

se, portanto, uma certa ambiguidade por parte dos residentes quanto à sua atitude para com 

este evento desportivo. Se uns optam por se afastar da cidade enquanto decorre as corridas de 

WTCC para não vivenciarem os custos do evento, outros adotam diferentes atitudes e 

comportamentos ao encontrarem nestes efeitos negativos uma perspetiva mais positiva e 

lucrativa.  

 

Figura 1 - Localização do circuito citadino de Vila Real. 

O maior obstáculo à organização deste evento, que se verificou ao longo da história, prende-

se com o elevado capital necessário. A edição de 2015 deste evento “foi alvo de uma 

candidatura a fundos comunitários de cerca de um milhão de euros”, ficando ao encargo do 

“município pagar a comparticipação nacional” no valor de “150 mil euros” (S.n., 2016). 

Relativamente ao retorno financeiro, em 2015 o evento proporcionou “cerca de 90 milhões de 

euros na projeção da imagem nos órgão de comunicação social nacional e internacional, em 

comidas, em dormidas e souvenirs”, não se especificando qual o valor do impacto económico 

direto (S.n., 2016). “Segundo dados fornecidos pela autarquia, a edição de 2016” das corridas 

internacionais de WTCC em Vila Real “traduziu-se num impacto económico direto de cerca 

de 15 milhões de euros”, contudo, Rui Santos não revelou o investimento necessário para a 

realização desta edição (Lusa, 2017). O 48º Circuito Internacional de Vila Real, realizado em 

2017, careceu de “um investimento de 1,5 milhões de euros, com apoio comunitário”, no 
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entanto, não se conhece o valor do seu retorno financeiro (Lusa, 2017). Em 2018, Rui Santos, 

presidente da Câmara Municipal de Vila Real, informou que a realização deste evento 

necessitou de “um investimento de 1,1 milhões de euros”, sendo que “600 mil euros” 

derivaram de “fundos comunitários”, em contrapartida, o autarca indica que estas corridas 

internacionais proporcionarão à economia portuguesa “mais de 26 milhões de euros” 

(Autoportal, 2018).  

Um aspeto importante a salientar, é o facto de o WTCC ter voltado a Vila Real com o 

surgimento de um novo executivo municipal liderado por Rui Santos. A alteração do partido 

político na Câmara Municipal origina alegrias e dissabores, dependentes do apoio ao mesmo. 

Através de entrevistas realizadas ao atual autarca, verifica-se a necessidade de um elevado 

investimento para a realização deste evento internacional, por outro lado, são igualmente 

revelados benefícios económicos diretos de valor superior. Deste modo, considera-se 

intrigante averiguar a influência que o apego ao governo local, por parte dos residentes, 

exerce nas suas perceções relativas ao desempenho político e à sua confiança no executivo 

municipal. Por sua vez, defende-se que a confiança no governo local influencia a perceção 

dos custos e dos benefícios, assim como, o apoio conativo dos residentes. 

No segundo capítulo da presente dissertação apresenta-se uma breve revisão da literatura na 

qual se aborda o turismo de eventos, dando especial atenção ao turismo de eventos 

desportivos, seguindo-se os impactos do turismo, na qual se insere a comunidade local como 

stakeholder, a perceção dos residentes relativamente aos impactos e as diferentes perceções 

quanto aos efeitos dos eventos desportivos. O terceiro capítulo denominado por 

fundamentação teórica engloba as teorias influenciadoras da presente investigação, iniciando-

se com as teorias da atitude – teoria da ação racional, do comportamento planeado e o modelo 

do comportamento orientado para metas – sucedendo-se o envolvimento, a teoria da troca 

social – a influência das perceções sobre o desempenho político percebido e na confiança nos 

atores políticos, a teoria afetiva da troca social e o apego –, finalizando-se com o modelo 

conceptual da presente investigação. No quarto capítulo apresenta-se a metodologia da 

investigação iniciando-se com a amostra em estudo e a obtenção de dados, avançando-se para 

as variáveis e as análises do modelo conceptual e termina-se com a estrutura do questionário e 

os seus instrumentos de medida. No capítulo seguinte expõe-se os resultados da investigação, 

revelando-se a análise descritiva das variáveis, a análise de fiabilidade e de validade dos 

instrumentos de medida e a análise do modelo estrutural e encerra-se esta secção com a 
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discussão dos resultados obtidos. O sexto e último capítulo debruça-se sobre as conclusões da 

investigação, denominando as limitações encontradas ao longo deste estudo e, por fim, 

propõe-se algumas sugestões para estudos futuros. 
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2.1. Turismo de eventos 

O termo “turismo de eventos” surgiu na década de 1980 e formalizou a ligação entre eventos 

e turismo (Getz, 1997; Jago, Chalip, Brown, Mules, & Ali, 2003). O turismo de eventos não é 

um fenómeno recente, contudo, o que é novidade é a magnitude que este apresenta, com 

várias cidades a procurarem especializarem-se na criação e organização de eventos especiais 

devido aos benefícios económicos que estes proporcionam (Jago et al., 2003; Veal & Lynch, 

1996). O turismo de eventos especiais é um importante fator de incentivo à realização de 

viagens e é um dos segmentos da indústria do turismo que apresenta um rápido crescimento 

(Backman, Backman, Uysal, & Sunshine, 1995; Jago et al., 2003). Getz (2008) destaca, 

igualmente, a notável utilidade dos eventos para o turismo das cidades, ao afirmar que os 

primeiros são importantes motivadores do turismo e surgem, de forma proeminente, nos 

planos de desenvolvimento e de marketing da maioria dos destinos. Para Jago et al. (2003), 

este êxito deve-se ao facto de os eventos possuírem a capacidade de contribuírem para o leque 

de atrações turísticas de uma cidade, de facilitarem a cobertura mediática relativamente ao 

destino e de promoverem o conhecimento do local para futuras visitas. Getz (2008) defende 

que a atratividade dos eventos se deve, maioritariamente, ao facto de estes nunca serem 

iguais, logo, é necessário estar presente para desfrutar dessa experiência única.  

Getz (2008) frisa a importância do planeamento dos eventos ao indicar que outrora estes eram 

iniciativas do indivíduo ou da comunidade, mas atualmente, na sua maioria, passaram a fazer 

parte do domínio dos profissionais e empreendedores. O mesmo autor (2008) justifica esta 

alteração apontando para o facto de os eventos serem demasiado importantes, envolverem um 

grande número de objetivos estratégicos e constituírem um risco elevado, para serem 

deixados nas mãos de amadores. Segundo Getz (2008) existe uma variada tipologia de 

eventos, enquanto alguns são celebrações públicas (nesta categoria encontram-se as festas 

populares, cuja programação é variada e orientada para a promoção da coesão e do orgulho 

cívico), outros são planeados com os propósitos de competição, divertimento, entretenimento, 

comercial ou de socialização. As possíveis experiências vividas através dos eventos podem 

variar desde o divertimento e folia do entretenimento e das festas, até à espiritualidade solene 

das romarias e das cerimónias religiosas (Getz, 2008).  

Jago et al. (2003) abordam a importância da realização de eventos especiais como forma de 

construir uma imagem de marca nos respetivos destinos, revelando-se um trunfo no que 

concerne à competição, no domínio do turismo, com destinos similares. Os eventos especiais 
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são um acontecimento esporádico, de curta duração, que proporcionam aos seus 

consumidores uma oportunidade social e de lazer (Jago et al., 2003; Jago & Shaw, 1998a). 

Por seu lado, Getz (2008) salienta para o perigo de os eventos poderem ser vistos como 

recursos de exploração, o que pode ser problemático através de uma perspetiva social e 

cultural. Assim, de forma a evitar o uso nefasto dos mesmos, Getz (2008) vê na sua 

abordagem de portefólio a solução para este problema. Esta abordagem inspira-se na forma 

como as empresas avaliam e desenvolvem estrategicamente a sua linha de produtos e serviços 

– isto é, tem nos valores a sua base e é orientada pelos objetivos (Getz, 2005, 2008). Deste 

modo, os destinos devem decidir o que pretendem retirar dos eventos (os benefícios) e como 

irão medir o seu valor (Getz, 2008). O mesmo autor (2008) realça que neste contexto, os 

valores económicos costumam prevalecer e esta preocupação pode muito bem constituir uma 

limitação à sustentabilidade dos eventos. É de salientar que a tipologia utilizada no modelo de 

portfólio indicado subjacente, tem como base a funcionalidade dos eventos, isto é, o grau que 

certos objetivos económicos, turísticos e políticos poderão ser atingidos através da adoção e 

promoção dos mesmos (Getz & Page, 2016). A classificação dos eventos indicados no 

portefólio tem, igualmente, como base o grau de associação que os mesmo têm com a 

comunidade ou o destino em questão (Getz & Page, 2016).  

De acordo com Grix (2012), o termo “megaevento” é normalmente reservado para eventos de 

larga escala, culturais (incluindo comerciais e de desporto), com carácter de atração de massas 

e de relevância internacional. Estes ocorrem uma única vez e, apesar de decorrerem num curto 

espaço de tempo, estes provocam impactos profundos e duradouros nas suas comunidades 

anfitriãs (Gursoy et al., 2017). Os megaeventos têm a capacidade de influenciar 

significativamente a cidade, região ou país anfitrião, atraindo uma enorme cobertura 

mediática (Gripsrud, Nes, & Olsson, 2010; Horne & Manzenreiter, 2006). Segundo Getz e 

Page (2016) este tipo de eventos internacionais de grande dimensão, são utilizados como 

forma de estimular e evidenciar a imagem do destino, o turismo e o desenvolvimento. Os 

megaeventos têm uma orientação global e requerem um processo de seleção de forma a 

escolher o local onde estes se irão realizar, contudo, estes realizam-se uma única vez, 

raramente repetindo os locais (Getz & Page, 2016). Através das afirmações dos autores 

anteriormente referidos, pode-se concluir que apesar de os megaeventos serem realizados de 

forma ocasional, possuem uma elevada cobertura mediática, são de grande procura por parte 

dos turistas e fornece um elevado valor ao local onde este é organizado. Contudo, a ligação 

que este tipo de eventos tem com o local anfitrião pode ser considerado como momentâneo, 
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pois ocorre unicamente no momento da realização do evento. Desta forma, não existe uma 

associação definitiva do evento com o destino. 

Os eventos de marca (hallmark events) são definidos como enormes eventos, recorrentes ou 

únicos, com uma duração limitada e desenvolvidos principalmente para reforçar o 

conhecimento, a atração e a rentabilidade de um destino (Ritchie, 1984). Hall (1989) define 

este tipo de eventos como feiras, exposições ou eventos culturais e desportivos de grandes 

dimensões e com prestígio internacional, organizados de forma regular ou única, cuja função 

principal é a de proporcionar à comunidade anfitriã, uma oportunidade de assegurar um maior 

destaque no mercado do turismo. Por sua vez, Getz (2005) utiliza este termo com um 

significado direcionado para o domínio da criação de imagem, do marketing ou do branding; 

caracterizando-os como o tipo de eventos que possuem tamanha relevância, quanto à tradição, 

atratividade, qualidade ou publicidade, proporcionando uma vantagem competitiva aos seus 

anfitriões, comunidade ou destino. Como exemplo deste género de eventos, Getz (2008) 

indica o Mardi Gras de Nova Orleães. Outro exemplo de evento de marca é o Carnaval do 

Rio de Janeiro, pois é uma celebração periódica, que acontece uma vez por ano, com uma 

enorme procura por parte dos turistas e que possui elevado valor para o destino.  Os eventos 

de marca, possuem quase a mesma atenção mediática dos megaeventos, contudo, estes têm 

uma maior ligação com o local onde é realizado. Utilizando os exemplos anteriores, não se 

imagina o Mardi Gras a ser realizado numa outra cidade se não Nova Orleães, ou o Carnaval 

do Rio de Janeiro em São Paulo.  

Relativamente aos eventos regionais e locais, Getz (2008) informa que estes são 

problemáticos do ponto de vista do turismo. Alguns têm potencial para serem desenvolvidos 

necessitando de investimento, no entanto, outros não sentem qualquer tipo de interesse pelo 

turismo, existindo por vezes um sentimento de ameaça (Getz, 2008). O mesmo autor (2008) é 

da opinião de que se estes eventos locais são orientados tanto para a cultura como para a 

comunidade, desta forma, compreende-se que não devem ser explorados turisticamente. Getz 

(2008) prossegue ao afirmar que a preservação da autenticidade cultural e o controlo local se 

sobrepõem quando os objetivos turísticos são inseridos nos eventos locais e regionais. 

Segundo Getz (2008) os diferentes tipos de eventos, apresentados no portefólio da figura 2, 

também podem de ser classificados com base no seu vínculo com o destino, isto é, o grau a 

que estes estão associados ou institucionalizados a uma determinada comunidade ou local. 

Por exemplo, se por seu lado os megaeventos são globais quanto à sua orientação e requerem 
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um processo de licitação para escolher qual o local que os organizará uma única vez, os 

eventos de marca coexistem com a comunidade anfitriã e os eventos regionais ou locais, tal 

como os seus nomes indicam, estão enraizados num determinado sítio e apelam 

essencialmente aos seus residentes (Getz, 2008). 

 

Figura 2 - Portefólio de eventos por tipo, durabilidade, público-alvo e valor (fonte: Getz (2005), Getz 

(2008); Getz e Page (2016)). 

Atualmente o turismo de eventos é reconhecido como inclusivo de todos os eventos planeados 

numa perspetiva integrada de desenvolvimento e de marketing (Getz, 2008). Getz e Page 

(2016) afirmam que os eventos desempenham um papel fundamental na promoção dos 

destinos, devido ao aumento da competitividade global relativamente a conquistar um maior 

número de visitantes. Alguns autores defendem que no contexto do turismo, os eventos são 

um elemento essencial tanto na origem, pois estes são importantes incentivos ao turismo, 

como para o destino, visto que figuram proeminentemente nos planos de desenvolvimento e 

de marketing da maior parte destes últimos (Getz & Page, 2016; Leiper, 1990). Getz e Page 

(2016) completam esta linha de pensamento ao afirmarem que os eventos se transformaram 

numa componente central do sistema de turismo do destino, dado que, os alojamentos, as 

atrações, os meios de transporte e os serviços auxiliares são utilizados e desenvolvidos de 

forma a forneceram um maior leque de ofertas, expandindo, assim, o seu potencial de turismo 

e a sua capacidade para além do turismo de lazer.  
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Getz (2008) defende que o turismo de eventos deve ser analisado tanto pela ótica da procura, 

como pela da oferta. Segundo Getz e Page (2016), quando se avalia os eventos através da 

perspetiva do consumidor, deve-se averiguar e caracterizar quem viaja para assistir aos 

mesmos, as razões que os levam a participar, o que fazem habitualmente e quanto estão 

dispostos a investir, sem esquecer os indivíduos que já se encontram a visitar o destino e 

decidem comparecer no evento. A ótica da procura viabiliza a concretização de uma análise 

ao valor dos eventos enquanto promotores de uma imagem positiva de destino, mas também, 

permite realizar marketing local e associação de marcas com outros destinos (Getz & Page, 

2016).  Desta forma, ao criar e promover os eventos como atrações turísticas, com o intuito de 

criar uma determinada imagem do destino, torna-se necessário ter uma orientação de 

marketing e um compromisso com o serviço ao cliente (Getz & Page, 2016). Este tipo de 

eventos, cuja finalidade é atrair turistas, precisa de ser promovido de uma maneira atrativa 

tanto para os que procuram retirar benefícios generalizados como o entretenimento, a 

socialização ou a escapatória – este último mais direcionado para os residentes – como para os 

possuem um interesse especial pois procuram benefícios específicos (Getz & Page, 2016).   

Por outro lado, quando se examina o turismo de eventos utilizando a ótica da oferta, Getz 

(2008) indica que os destinos desenvolvem, promovem e possibilitam diferentes tipos de 

eventos de forma a atingirem um número variado de objetivos:  

• atrair turistas, principalmente fora da época alta;  

• servir como estímulo à renovação urbana, ao aumento de infraestruturas e ao 

crescimento da capacidade de turismo;  

• promover uma imagem positiva do destino e contribuir para o marketing do mesmo, 

no qual se inclui as intervenções para melhorar o destino como local para viver, 

trabalhar e investir; 

• ajudar a animar atrações e áreas específicas.  

Assim como se referiu anteriormente, um elemento significativo da relação entre os eventos e 

o turismo é a forma como as imagens associadas ao evento são transferidas para o destino o 

que, por seu lado, reforça, melhora ou muda a marca do mesmo (Jago et al., 2003). A 

literatura académica apoia esta relação significativa entre os destinos e os eventos, sugerindo-

a como uma das principais razões para acolher ou organizar um determinado evento, de forma 

a fomentar o conhecimento ou a imagem do destino (Backman, Backman, Uysal, & Sunshine, 

1995; Burns, Hatch, & Mules, 1986; Hall, 1992, 1996; Jago, Chalip, Brown, Mules, & Ali, 
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2003; Kaspar, 1987; Ritchie, 1984; Ritchie & Smith, 1991; Roche, 1994; Travis & Croize, 

1987; Witt, 1988). Getz (2008) destaca, igualmente, este fator branding dos eventos, ao 

indicar que mediante a perspetiva do turismo, mais propriamente pelo ponto de vista das 

Organizações de Gestão de Destinos (OGDs) ou das Agências de Desenvolvimento de 

Eventos, estes possuem um enorme valor como atrações, animações, catalisadores, marketers 

do destino e criadores de marca.  

2.1.1. Eventos desportivos 

Políticos, patrocinadores e adeptos de diferentes áreas têm mostrado interesse em acolher 

megaeventos desportivos devido às suas influências, económicas e culturais, nas cidades ou 

países anfitriões e ao facto de atrair desportos de competição de alta qualidade (Kim, Kim, & 

Odio, 2010). Os megaeventos desportivos não só suscitam o aparecimento de participantes, 

espectadores e turistas à cidade anfitriã, como também atraem a atenção dos media e têm uma 

influência positiva nos residentes e nos visitantes (Chalip, Green, & Hill, 2003; Kim et al., 

2010; Kim & Petrick, 2005). Qualquer tipo de desporto organizado irá gerar eventos 

planeados que, por sua vez, terão tendência de evoluir em termos de atratividade, de local 

para internacional (Getz, 2008).  

Tal como já foi mencionado, os residentes têm relevância no desenvolvimento do turismo e 

de eventos sustentáveis, pois são considerados como importantes stakeholders, cuja opinião 

deve ser tida em conta para alcançar o sucesso dos eventos. No que concerne a eventos 

desportivos, Fredline (2005) afirma que a população local desempenha um papel essencial no 

turismo de desporto, e em muitos casos, o sucesso comercial deste produto depende do apoio 

e da envolvência da comunidade. O automobilismo está perfeitamente enquadrado no turismo 

de eventos desportivos, pois este permite atrair visitantes para o destino e contribui para a 

chegada de turistas e receitas de turismo (Cheng & Jarvis, 2010; Deery, Jago, & Fredline, 

2004). 

Os megaeventos desportivos possuem, igualmente, uma força extraordinária para produzir 

experiências partilhadas, emocionalmente poderosas e únicas, tanto para os residentes como 

para os trabalhadores e voluntários do evento (Kim et al., 2008, 2010; Manzenreiter & Horne, 

2005; Xing & Chalip, 2009). Este tipo de eventos detém um estatuto e um prestígio de tal 

forma elevados, que existe uma abundância de voluntários atraídos pela motivação de 

simplesmente “estarem presentes”, desta forma, conclui-se que os indivíduos sentem tamanho 



 

II. REVISÃO DA LITERATURA 

25 
 

orgulho que os leva a envolverem-se no evento (Catherwood & Van Kirk, 1992; Kemp, 2002; 

Kim et al., 2010; Saleh & Wood, 1998).  

No que concerne aos impactos positivos, este eventos desportivos motorizados permitem 

favorecer a imagem do destino, melhoram e possibilitam manter a qualidade das 

infraestruturas, traz benefícios para a comunidade, aumenta o orgulho local, demonstra as 

capacidades do destino a organizar e desenvolver eventos, melhora a qualidade de vida dos 

residentes e reforça, internacionalmente, a identidade local (Cheng & Jarvis, 2010). Também 

Cegielski e Mules (2002) concluíram que os residentes verificaram que a organização de 

eventos desportivos motorizados promovem a valorização da imagem da cidade como destino 

turístico, tanto a nível internacional como em termos nacionais.  

Quanto aos impactos negativos, as corridas citadinas provocam adversidades ao nível do 

barulho, geram falta de lugares de estacionamento, criam custos de oportunidade, trânsito, 

distúrbios no quotidiano, reduz a liberdade e os direitos civis, denota-se uma distribuição de 

poder desequilibrada, reduz a qualidade de vida e verifica-se más condutas sociais (Cheng & 

Jarvis, 2010). Fredline (2005) informa que no caso do Grande Prémio de Fórmula 1, os 

residentes começaram a demonstrar preocupação relativamente à perturbação da normalidade, 

às injustiças na comunidade e à contaminação do meio ambiente. A construção do autódromo 

exige que este seja desmantelado e contruído para cada evento, criando uma enorme 

perturbação nas proximidades ao longo de 3 meses, negando aos residentes o acesso a 

importantes locais de recreação (Fredline, 2005).  

Também Cegielski e Mules (2002) verificaram os mesmos impactos negativos relativamente 

à V8 Supercar Race, cuja construção, trabalhos de estrada necessários para a elaboração do 

circuito e a preparação de infraestruturas temporárias decorreram nas semanas que 

antecederam ao evento. O local onde decorreu a corrida alberga muitos serviços 

governamentais, possui um intenso tráfego rodoviário, algumas das principais vias foram 

mesmo encerradas, o que levou os residentes a optarem por ruas secundárias para se 

deslocarem de casa para o trabalho (Cegielski & Mules, 2002). 

Fredline et al. (2013) observaram que, ao fim de quase 20 anos a receber o Grande Prémio de 

Fórmula 1, as preocupações dos residentes de Melbourne focam-se nos custos do evento para 

os contribuintes, nos estragos nas habitações situadas nos arreadores do circuito e no meio 

ambiente durante a construção do circuito, na perda de utilização de recursos do parque (como 
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por exemplo, a piscina olímpica) durante a preparação e a realização do evento e no ruído dos 

carros. Para além destas preocupações, também se insinuou a existência de corrupção na 

decisão de mover o evento para Melbourne (Fredline et al., 2013). Os mesmos autores (2013) 

informam que em 2007 o governo federal realizou uma auditoria e concluiu que os benefícios 

económicos do Grande Prémio foram sobrevalorizados e que os impactos sociais e ambientais 

deveriam receber uma maior atenção e avaliação.  

Contudo, os impactos não afetam os residentes da mesma maneira. Cheng e Jarvis (2010) 

através da sua investigação, concluíram que alguns impactos negativos, como o barulho, o 

congestionamento e a sobrepopulação, afetou alguns inquiridos mais do que outros. Tal 

justifica-se pelo simples facto de cada indivíduo percecionar estes impactos de maneira 

diferente (Cheng & Jarvis, 2010).  

 

2.2. Impactos do turismo 

Estudos recentes na área das perceções dos residentes quanto aos impactos do turismo, têm 

salientado os custos e os benefícios sociais geralmente associados à atividade turística 

concentrada, mas também, têm ajudado a elucidar os diferentes efeitos que estes podem 

provocar nas várias subsecções da comunidade (Andereck & Nyaupane, 2010; Fredline, 

Deery, & Jago, 2013; Yen & Kerstetter, 2009). Assim que uma comunidade se torna num 

destino turístico, o quotidiano dos seus residentes torna-se afetado pelas atividades deste 

mesmo setor (Jurowski, Uysal, & Williams, 1997; Kim, Uysal, & Sirgy, 2013). Andereck, 

Valentine, Knopf, e Vogt (2005) afirmam que o turismo é considerado um potencial suporte 

económico, pois proporciona componentes que podem melhorar a qualidade de vida, tais 

como oportunidades de emprego, rendimentos fiscais, diversidade económica, festivais, 

restaurantes, atrações naturais e culturais e oportunidades de recreações ao ar livre. Contudo, 

os mesmos autores (2005) informam sobre a existência de alguns receios quanto aos impactos 

negativos que o turismo poderá provocar na qualidade de vida dos indivíduos. A revisão de 

literatura revela que os impactos do turismo, tanto positivos como negativos, podem ser 

analisados através de diferentes perspetivas: a económica, social, cultural e ambiental (Kim et 

al., 2013). 

Relativamente aos impactos económicos positivos do turismo, estudos sugerem que o turismo 

ajuda a melhorar o nível de vida, aumenta o investimento, intensifica as atividades comerciais 
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e cria oportunidades de emprego (Prentice, 1993; Belisle & Hoy, 1980; Tosun, 2002; Um & 

Crompton, 1990; Liu et al., 1987; Kim et al., 2013; Andereck et al., 2005; Gilbert & Clark, 

1997; Johnson, Snepenger, & Akis, 1994; Liu & Var, 1986). Quanto aos impactos 

económicos negativos, pesquisas sugerem que os impostos sobre o imobiliário, os preços dos 

bens e dos serviços, assim como os terrenos sofrem um aumento como resultado do turismo 

(Lundberg, 1990; Kim et al., 2013; Allen, Hafer, Long, & Perdue, 1993; Perdue, Long, & 

Allen, 1987; Weaver & Lawton, 2001). Alguns estudos não encontraram quaisquer indícios 

quanto ao surgimento de efeitos económicos, e os residentes descreveram os efeitos do 

turismo no custo dos terrenos e das habitações como neutro (Belisle & Hoy, 1980; Kim et al., 

2013). Vários estudos indicaram a existência de resultados que apontam para a falta de 

indícios quanto à perceção de um aumento de oportunidades de emprego, de uma melhoria de 

qualidade de vida e de um aumento dos preços (Andereck et al., 2005; Brunt & Courtney, 

1999; Johnson et al., 1994; Lankford, 1994; McCool & Martin, 1994; Perdue, Long, & Allen, 

1990; Tosun, 2002). Para Kim et al. (2013) esta diferença de resultados sugere que o impacto 

do turismo poder-se-á alterar com o passar do tempo com base nas suas diferentes fases de 

desenvolvimento. 

Os impactos sociais do turismo referem-se às alterações na qualidade de vida dos residentes 

(Fredline et al., 2013). A respeito destes impactos, investigações desvendaram que as 

comunidades que se encontram na fase de desenvolvimento do turismo apresentam problemas 

ao nível do congestionamento de trânsito, lotação de locais públicos, assim como outros 

problemas sociais (Kim et al., 2013; Andereck, 1995; Backman & Backman, 1997). Surgiram 

igualmente indícios de que o turismo contribui para o aparecimento de distúrbios sociais 

como a mendicidade, o jogo ilegal, o tráfico de droga, a prostituição e a deterioração da 

cultura tradicional (Kim et al., 2013; Ahmed & Krohn, 1992; Andereck et al., 2005; Var & 

Kim, 1989). Quanto aos impactos sociais positivos, diversos estudos demonstraram que o 

turismo proporciona oportunidades de melhorar infraestruturas como espaços para recreações 

ao ar livre, parques e estradas reduzindo, dessa forma, a lotação nos teatros, cinemas, 

concertos e eventos desportivos (Kim et al. 2013; Lankford & Howard, 1994; Liu & Var, 

1986; Perdue, Long, & Gustke, 1991). 

No que concerne aos impactos negativos culturais do turismo, alguns investigadores 

defendem a ideia de o turismo ser um “explorador de cultura” (Kim et al., 2013; Pearce, 

1995; Young, 1973). Esta ideia surge pelo facto de o turismo ser frequentemente criticado 
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pela sua perturbação nas estruturas culturais tradicionais e nos padrões de comportamento 

(Kim et al., 2013; Kousis, 1989). Por outro lado, o turismo também é tido como um meio de 

revitalizar culturas quando costumes esquecidos são reavivados para os turistas (Kim et al., 

2013; Wang, Fu, Cecil, & Avgoustis, 2006). Estudos verificaram que o impacto cultural 

variava consoante a relação social que os residentes têm com os turistas, constatando que esta 

diferença de relações sociais de região para região estaria relacionada com o grau de 

habilitações dos residentes, capacidade de comunicação com os turistas e a imagem que têm 

dos turistas internacionais (Kim et al., 2013; Tosun, 2002). 

O desenvolvimento do turismo provoca efeitos nas características socioculturais dos 

residentes, como por exemplo, nos seus hábitos, no seu quotidiano, nas suas vidas sociais, 

crenças e valores (Andereck et al., 2005; Doǧan, 1989). Por sua vez, estes mesmos efeitos 

podem originar tensões psicológicas (Andereck et al., 2005). Um crescimento acentuado 

acompanhado por uma gestão e planeamento ineficientes provoca, frequentemente, perda de 

identidade dos residentes e da cultural local (Andereck et al., 2005; Rosenow & Pulsipher, 

1979). Relativamente aos efeitos culturais positivos alguns autores mencionam um forte apoio 

dos residentes para com os benefícios culturais do turismo, como o entretenimento, as 

exposições históricas e culturais, os eventos e a troca de culturas e identidade (Andereck et 

al., 2005; Liu & Var, 1986). Outros autores constataram que os residentes sentem que o 

turismo incentiva as atividades culturais, reforça o património cultural, desenvolve os parques 

naturais e origina mais oportunidades de recreação (Andereck et al., 2005; Gilbert & Clark, 

1997; McCool & Martin, 1994; Perdue et al., 1990). 

Quanto à perspetiva ambiental dos impactos do turismo, Andereck et al. (2005) afirmam que 

o último pode causar estragos ambientais significativos pois, geralmente, é desenvolvido em 

contextos atrativos, contudo, frágeis. Existe também a possibilidade das políticas locais de 

desenvolvimento se focarem em alcançarem as necessidades dos turistas, sem terem em 

consideração o meio ambiente (Andereck et al., 2005). Como efeitos ambientais positivos 

alguns autores acreditam que o turismo ajuda a criar consciencialização relativamente à 

necessidade de preservar o ambiente ao capturar a sua beleza natural para fins turísticos e 

auxilia, igualmente, a aumentar os investimentos nas infraestruturas ambientais (Kim et al., 

2013; Var & Kim, 1989). Kim et al. (2013) apontam para o facto da indústria do turismo ser 

considerada como uma atividade “limpa”, comparativamente a outras indústrias, como por 

exemplo a de produção, pois apresenta um menor número de problemas relacionados com a 
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poluição. Esta indústria “limpa” contribui para o aprimoramento da aparência física da 

comunidade e do seu cenário envolvente (Kim et al., 2013; Perdue et al., 1987; Ritchie, 

1988). Contudo, e tal como tem vindo a acontecer com as perspetivas anteriormente 

apresentadas, outros autores defendem que o turismo causa poluição ambiental, esgota os 

recursos naturais, degrada a vegetação e destrói a vida selvagem (Kim et al., 2013; Ahmed & 

Krohn, 1992; Andereck, 1995; Koenen, Chor, & Christianson, 1995; Var & Kim, 1989). 

Ainda neste âmbito dos efeitos nefastos, Andereck et al. (2005) citam como consequências a 

construção de edifícios altos que destroem a paisagem, estilos arquitetónicos 

descontextualizados com os demais, poluição sonora derivada de aviões, carros e turistas, 

estragos à formação geológica tais como erosão e vandalismo, equipamentos de pesca 

deixados por pescadores e grafitis.  

No que diz respeito à realização de pequenos eventos mas recorrentes, a antecipação dos 

impactos pode divergir da realidade, principalmente antes da inauguração do próprio evento 

(Fredline et al., 2013). É muito provável que os residentes estejam mais sensíveis aos 

impactos durante a realização do evento, em comparação com outros momentos (Fredline et 

al., 2013). Com o passar dos anos e com a repetição da realização do evento, a equipa de 

organização deste último torna-se mais experiente e competente, permitindo o contorno ou o 

término dos impactos negativos e a capitalização dos benefícios (Fredline et al., 2013). É 

também de salientar que com este passar do tempo, também os residentes se vão adaptando o 

que pode originar um aumento da satisfação em relação ao evento (Fredline et al., 2013).  

2.2.1. Comunidade local como stakeholder 

Um legítimo stakeholder é designado como um indivíduo, ou um grupo de indivíduos com 

interesses em comum, ligado a uma organização, que possui o poder de afetar, mas também 

padece de ser afetado, pelo desempenho dessa mesma organização (Freeman, 1984; Garrod, 

Fyall, Leask, & Reid, 2012). Contudo, alguns autores preferem refletir em termos de 

saliência, em vez do conceito de legitimidade (Jawahar & McLaughlin, 2001; Mitchell, Agle 

& Wood, 1997; Sheehan & Ritchie, 2005; Garrod et al.,2012). Nestes casos, os autores 

denominam o termo saliência como o grau de relevância que a organização atribui aos 

interesses do grupo de stakeholder (Garrod et al., 2012). Assim sendo, um grupo de 

stakeholders pode ser considerado como legítimo por uma organização – pois os seus 

interesses podem afetar e serem afetados pelas tomadas de decisão da última – e ao mesmo 
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tempo, pode não ser saliente quando as suas preocupações não são suficientemente urgentes 

ou graves para a organização (Garrod et al., 2012).  

Os residentes são importantes intervenientes que podem influenciar o sucesso ou o fracasso 

da indústria do turismo local (Ap, 1992). Estes podem contribuir para o bem-estar da 

comunidade através da sua participação a diferentes níveis no planeamento, desenvolvimento 

e gestão de atrações turísticas, como também ao expandirem a sua hospitalidade aos turistas, 

em troca de benefícios obtidos pelo turismo (Ap, 1992). O comportamento hostil dos 

residentes para com os turistas pode ser um fator de restrição do setor turístico, por seu lado, 

uma atitude acolhedora pode apoiar o desenvolvimento do turismo (Almeida-García, Peláez-

Fernández, Balbuena-Vázquez, & Cortés-Macias, 2016). Os turistas mostram-se reticentes em 

visitar locais onde não se sentem bem recebidos (Almeida-García et al., 2016; Yoon, Gürsoy, 

& Chen, 1999). Não há nada mais importante para os turistas do que a forma como são 

recebidos pelos residentes (Almeida-García et al., 2016; Belisle & Hoy, 1980; Diedrich & 

García-Buades, 2009). As necessidades dos visitantes devem ser satisfeitas, pois ao 

proporcionar experiências de qualidade entre estes e a comunidade anfitriã, aumentará o 

desejo de interação entre anfitriões e visitantes (Ap, 1992; Hudman & Hawkins, 1989).  

Em destinos cujo turismo está ainda num processo de desenvolvimento, as preferências e os 

interesses dos visitantes têm prioridade, por seu lado, as necessidades e as preocupações dos 

residentes são negligenciados e subjugados ao desenvolvimento do turismo (Choi & Sirakaya, 

2005; Wang & Chen, 2015). Torna-se vantajoso incluir os residentes no processo do 

desenvolvimento do turismo, de forma a evitar potenciais conflitos e ganhar o apoio da 

comunidade anfitriã,  (Wang & Chen, 2015). Por seu lado, Almeida-García et al., (2016) e 

Liu, Sheldon e Var (1987) reconhecem a necessidade de envolver a comunidade local logo 

nos primeiros estágios do planeamento do desenvolvimento do turismo. Almeida-García et al. 

(2016) afirmam que a monitorização da opinião dos residentes é necessária para uma melhor 

análise aos sentimentos dos locais. Este tipo de controlo permitirá que organizadores se 

foquem no que os residentes consideram como importante (Almeida-García et al., 2016; 

Dyer, Gursoy, Sharma, & Carter, 2007). Um melhor conhecimento relativamente às atitudes 

dos residentes, pode constituir a criação de novas políticas que minimizam o impacto negativo 

do desenvolvimento do turismo e maximizam os seus benefícios (Almeida-García et al., 2016; 

Prayag et al., 2013; Stylidis, Biran, Sit, & Szivas, 2014; Vargas-Sánchez, Porras-Bueno, & 

Plaza-Mejía, 2011). Por seu lado, a participação dos residentes nas tomadas de decisão ao 
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longo do planeamento e do desenvolvimento do turismo, promove atitudes mais positivas face 

a este último (Robson & Robson, 1996; Vargas-Sánchez et al., 2015).  

Assume-se que os residentes procuram no desenvolvimento do turismo uma forma de 

conseguirem satisfazer as suas necessidades económicas, sociais e psicológicas e de melhorar 

o bem-estar da comunidade (Ap, 1992). Os residentes adquirem uma opinião positiva quanto 

ao desenvolvimento do turismo ao verificarem que a qualidade de vida da comunidade poderá 

ser melhorada (Wang & Chen, 2015; Williams & Lawson, 2001). Também Garrod et al. 

(2012), Andereck e Vogt (2000), Sautter e Leisen (1999) e Timothy (1999) reconhecem a 

importância da comunidade local, ao referirem a enorme dificuldade de viabilizar os planos 

do turismo quando não se envolve todos os implicados desde o primeiro momento. Deste 

modo, os residentes são considerados como não somente um grupo legítimo de stakeholders 

no contexto do planeamento do turismo, mas também com um elevado grau de saliência 

(Garrod et al., 2012).  

Há na literatura uma tendência de assumir que os clientes e os residentes representam dois 

grupos distintos de stakeholders (Argenti, 1997; Garrod et al., 2012). Contudo, os residentes 

podem obter o produto da organização tornando-se, desta forma, nos seus consumidores 

(Garrod et al., 2012). De acordo com os mesmos autores (2012), os residentes podem 

igualmente encorajar as outras pessoas a obter esse produto da organização, através da 

recomendação. Assim, a comunidade local pode ser um importante fornecedor de promoção 

boca-a-boca ao recomendar o produto ao seu círculo de contactos, incluindo pessoas que estão 

no momento a visitar o local ou a considerar fazê-lo (Garrod et al., 2012).  

Por sua vez, uma atitude positiva dos residentes pode aumentar os níveis de satisfação dos 

turistas e contribuir para a sua promoção de passa-a-palavra relativamente ao destino 

(Presenza, Chiappa, & Sheehan, 2013). É também de salientar que as interações que os 

turistas têm com os residentes são considerados como parte fundamental para a formação da 

marca do destino, pois são considerados como elementos essenciais para o branding do local 

(Blichfeldt, 2005; Wang & Chen, 2015). Desta forma, Presenza et al. (2013) afirmam que 

analisar as atitudes e perceções dos residentes relativamente ao turismo é um essencial ponto 

de partida para o planeamento do turismo, de forma a proporcionar um agradável produto 

turístico tanto para os turistas como para os residentes. 
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Um outro ponto a ter em atenção quando se pretende organizar eventos numa determinada 

comunidade é averiguar a sua conformidade com esta última. Quando se está na fase de 

desenvolvimento de uma estratégia de marketing de turismo de eventos é importante ter em 

consideração a compatibilidade dos eventos com o ambiente cultural e os valores da 

comunidade anfitriã (Cohen, 1988; Fredline & Faulkner, 2002; Getz, 1991; Williams, 

Hainsworth, & Dossa, 1995). Contudo, a população anfitriã raramente é homogénea, o que 

significa que os temas específicos de determinados eventos poderão ser mais apelativos a 

alguns grupos dentro da comunidade do que não a outros (Fredline & Faulkner, 2002).  

2.2.2. Perceções dos residentes sobre os impactos 

A organização de eventos tem-se tornado como parte fundamental da gestão do turismo dos 

destinos e das suas estratégias de marketing (Fredline & Faulkner, 2002; Getz, 1992; Gunn, 

1988; Hall, 1995; Jago & Shaw, 1998b). Os centros urbanos têm vindo cada vez mais a 

reconhecer os benefícios do turismo quanto à restauração e revitalização do desenvolvimento 

económico que, por sua vez, melhora a qualidade de vida dos residentes e dos visitantes, 

contudo, os responsáveis pelo planeamento turístico devem prestar atenção às perceções e 

expectativas da população local (Wang & Chen, 2015). Como já se afirmou anteriormente, a 

opinião dos residentes é importante quando se trata dos impactos do turismo, pelo facto deste 

último ser um fenómeno com base no local que envolve a produção da identidade do destino a 

diferentes níveis (Hall, 1998; Wang & Chen, 2015).  

A perceção, e subsequente atitude, dos residentes em relação aos impactos do turismo, é um 

ponto crucial para se atingir um desenvolvimento, marketing e gestão eficazes de programas e 

projetos turísticos, presentes e futuros (Ap, 1992). Apesar dos impactos de eventos estarem 

concentrados num determinado tempo e espaço, quando comparados com as consequências 

do turismo mais genérico, os seus efeitos e implicações são de certa forma similares (Fredline 

& Faulkner, 2002). Para que o turismo de um determinado destino tenha sucesso, os seus 

impactos negativos devem ser minimizados e percecionados como favoráveis pela 

comunidade anfitriã (Ap, 1992). Torna-se, portanto, necessário sublinhar a diferença entre 

“perceção” e “atitude”.  

Getz (2008) defende que o turismo de eventos deve ser tido como um sistema aberto, de 

forma a identificar-se os insumos ( inputs, o que é necessário para que os eventos aconteçam, 

como por exemplo, o custo das licitações, o desenvolvimento de infraestruturas e marketing), 

os processos de transformação (considerar os eventos como agentes de mudança) e os 
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resultados (outcomes, os impactos desejados e não desejados, e o que é externo). Dependendo 

da perspetiva de cada pessoa, as consequências ou os processos de mudança podem ser 

interpretados como um impacto positivo ou negativo (Getz, 2008). Os residentes poderão 

verificar que, apesar dos efeitos negativos do turismo, os benefícios obtidos (financeiros, 

económicos, sociais ou ambientais) compensam os custos, desta forma, continuam a apoiar o 

turismo e a percecionar os seus impactos positivos (Ap, 1992). 

Segundo San Martín et al. (2017) os residentes formarão as suas perceções do turismo em 

termos de benefícios/custos económicos (por exemplo, oportunidades de trabalho versus 

atividades de negócio indesejáveis), efeitos socioculturais (isto é, identidade cultural versus 

delinquência) e impactos ambientais (consciencialização ambiental versus congestionamento 

de tráfego). Consequentemente, os residentes formarão a sua atitude em relação ao turismo 

com base nas suas perceções dos impactos económicos, socioculturais e ambientais na 

comunidade (San Martín et al., 2017). Quando um membro da comunidade possui um 

negócio ou tem um emprego ligado ao evento, deduz-se que o mesmo apoiará o evento com 

uma maior facilidade pois, para esse residente, os benefícios sobrepõem-se aos custos 

(Cegielski & Mules, 2002). Quando os benefícios observados parecem atingir um nível 

inaceitável, as perceções negativas em relação ao turismo têm maior probabilidade de surgir 

(Ap, 1992). As pessoas que não se encontram ligadas ao eventos, não beneficiarão 

diretamente dos impactos positivos mas poderão vivenciar alguns custos, assim, estes serão 

mais propensos a expressar as suas perceções negativas relativamente ao evento  (Cegielski & 

Mules, 2002; Fredline & Faulkner, 2000). Verifica-se que variações da perceção da justiça 

social distributiva quanto aos custos e benefícios do evento, também poderão explicar uma 

parte da variação da perceção dos impactos (Fredline & Faulkner, 2002). 

Os valores sociopolíticos também podem, de certa forma, explicar porque os residentes têm 

diferentes perspetivas quanto aos impactos dos eventos (Fredline & Faulkner, 2002). Uma 

investigação desenvolvida em Montana por Snepenger e Johnson (1991), concluiu que a 

própria identificação política do indivíduo tem um determinado peso nas perceções, por 

exemplo, os residentes que se identificavam como liberais estavam mais predispostos 

positivamente ao turismo do que os que se identificavam como conservadores (Fredline & 

Faulkner, 2002).  

Também o apego à comunidade tem sido utilizado como variável influenciadora da perceção 

dos residentes aos impactos gerados pelo turismo. Considerada como o grau com que os 
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residentes locais interiorizam a comunidade como sua, sentem-se leais para com esta e não 

pensam em sair, o apego à comunidade reflete as raízes do indivíduo e o seu sentimento de 

pertença dentro da comunidade (Lee, 2013; Mao & Huang, 2016; Nunkoo & Ramkissoon, 

2010c). Contudo, a revisão da literatura tem revelado conclusões inconsistentes no que 

respeita a relação entre o apego à comunidade e a perceção de impactos do turismo (Látková 

& Vogt, 2011; Mao & Huang, 2016; McGehee & Andereck, 2004; Nunkoo & Ramkissoon, 

2010c). Harrill (2004) revelou uma relação negativa entre os impactos sociais e o apego à 

comunidade, suspeitando-se que a indústria do turismo tem o potencial de degradar a 

qualidade de vida da comunidade (Mao & Huang, 2016). Assim, quanto mais os residentes 

são apegados à sua comunidade, maior será o sentimento negativo para com o 

desenvolvimento do turismo (Látková & Vogt, 2011; Mao & Huang, 2016). Porém, outros 

estudos revelaram conclusões opostas à apresentada, verificando-se uma relação positiva entre 

a perceção dos impactos sociais e o apego à comunidade (Látková & Vogt, 2011; Mao & 

Huang, 2016; McGehee & Andereck, 2004). Por seu lado, Nunkoo & Ramkissoon (2010c) 

não encontraram qualquer indício da existência de uma relação entre o apego à comunidade e 

as perceções dos residentes (Mao & Huang, 2016).  

Quando se aborda as diferenças de perceção é importante mencionar um fenómeno 

denominado de rosy view. Quando os turistas relembram as suas experiências turísticas, há 

uma tendência de colocar de parte as emoções negativas (Hosany, Prayag, Veen, Huang, & 

Deesilatham, 2016; Nawijn, 2011; Nawijn, Mitas, Lin, & Kerstetter, 2013). O efeito rosy view 

afirma que os indivíduos, na sua avaliação dos eventos em retrospetiva, atenuam as 

ocorrências negativas e intensificam as experiências positivas (Hosany et al., 2016; Lee & 

Kyle, 2011; Mitchell, Thompson, Peterson, & Cronk, 1997). Apesar de as experiências 

negativas reduzirem o prazer do momento, estas desilusões são fugazes e as pessoas 

reinterpretam as suas experiências de uma forma consistente com as suas expectativas iniciais 

(Hosany et al., 2016; Klaaren, Hodges, & Wilson, 1994; Mitchell et al., 1997). 

San Martín et al. (2017) e Sharpley (2014) afirmam que são necessárias mais investigações 

que analisem a influência das perceções e das atitudes nas respostas subsequentes ou nos 

comportamentos dos residentes. Portanto, para além de ser preciso investigar novas variáveis 

que influenciam as perceções, é igualmente importante investigar o grau de influência que 

estas perceções exercem nos comportamentos dos indivíduos.  
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2.2.2.1. Perceções sobre impactos de eventos desportivos 

Em relação a eventos desportivos motorizados, Cegielski & Mules (2002) concluíram que os 

residentes que se deslocaram para verem a corrida e que eram interessados em 

automobilismo, demonstraram perceções positivas relativamente ao evento, em comparação 

com os restantes inquiridos. A proximidade do foco da atividade turística também tem vindo a 

ser apontada como um aspeto importante, pois os indivíduos que vivem mais perto estarão 

mais expostos aos impactos do turismo (Belisle & Hoy, 1980; Brougham & Butler, 1981; 

Faulkner & Tideswell, 1997; Fredline & Faulkner, 1998, 2002; Keogh, 1990; Perdue et al., 

1990; Pizam, 1978; Sheldon & Var, 1984). Nos casos dos eventos desportivos motorizados, 

os indivíduos cujas residências se encontram mais próximas do circuito, verificaram um 

maior número de custos, assim, demonstraram uma perceção negativa em comparação com os 

residentes que se encontram mais distantes do circuito (Cegielski & Mules, 2002). Fredline et 

al. (2013) informam que, no caso do Grande Prémio de Fórmula 1 os residentes cujas casas se 

encontram próximas do circuito, começaram a evitar estar em casa durante o fim-de-semana 

do evento de forma a não estarem expostos aos impactos negativos.  

Estudos recentes relativos às perceções dos residentes a mega eventos desportivos concordam 

que potenciais resultados benéficos criam uma atitude positiva nos residentes, levando-os a 

apoiar os eventos e a influenciar o turismo local (Andersson, Rustad, & Solberg, 2004; Boo, 

Wang, & Yu, 2011; Deccio & Baloglu, 2002; Gursoy & Kendall, 2006; Mihalik & Simonetta, 

1999). San Martín et al. (2017) consideram que o facto de os residentes recomendarem estes 

eventos desportivos a outras pessoas, são indicadores-chave comportamentais do seu apoio ao 

turismo. 
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As primeiras investigações orientadas para a análise das perceções dos residentes foram 

criticadas por não possuírem uma base teórica e, como resultado, tornou-se pouco claro a 

razão que levava os residentes a percecionarem e a responderem ao turismo da forma como o 

faziam, mas também, sob que condições é que reagiam aos impactos desta indústria 

(Husbands, 1989; Nunkoo & Ramkissoon, 2012). De forma a resolverem estas limitações e de 

fornecerem uma melhor explicação quanto às perceções dos residentes e do seu apoio ao 

turismo, vários investigadores começaram a utilizar diversos esquemas teóricos numa 

tentativa de guiar as suas investigações (Nunkoo & Ramkissoon, 2012). O presente capítulo 

tem como objetivo apresentar as diversas teorias que influenciaram a construção do modelo 

conceptual da presente investigação.  

 

3.1. Teorias de atitude 

A atitude é o conceito psicológico que tem estado no centro das tentativas de prever e explicar 

o comportamento social (Fishbein & Ajzen, 2015). Ao longo dos anos, vários profissionais na 

área da psicologia social têm dedicado um enorme esforço na definição e na medição das 

atitudes, nas teorias da formação e mudanças de atitude, e na relação atitude-comportamento 

(Fishbein & Ajzen, 2015). Verifica-se que a atitude é considerada como um componente de 

previsão dos comportamentos, contudo, não existe um consenso quanto à sua definição ou 

medição. A maior parte das investigações têm-se focado nas atitudes em relação a objetos 

físicos, a raças, etnias ou outros grupos, a instituições, a políticas, a eventos e outros alvos 

gerais (Fishbein & Ajzen, 2015).  

Allport (1935) definiu a atitude como um estado mental e neurológico de predisposição, 

estruturada pela experiência, que exerce uma diretriz ou influência dinâmica nas respostas dos 

indivíduos a todos os objetos ou situações a que está relacionada  (Fishbein & Ajzen, 2015).  

Krech e Crutchfield (1948) definem a atitude como um conjunto duradouro de processos 

motivacionais, emocionais, percetuais e cognitivos a respeito de determinados aspetos do 

mundo do indivíduo (Fishbein & Ajzen, 2015).  Pode-se verificar que tanto Allport como 

Krech e Crutchfield consideram que a atitude é moldada por experiências ou situações 

vividas, no entanto, enquanto que o primeiro autor considera que a atitude se refere a um 

processo mental ou cognitivo, Krech e Crutchfield acreditam que esta é composta por 

processos cognitivos e emocionais.  
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Thurstone (1931) ao considerar a atitude como o sentimento a favor ou contra em relação a 

um objeto psicológico, desenvolveu uma escala que, como resultado, indicaria o grau de 

favorabilidade ou desfavorabilidade do inquirido em relação a um objeto atitudinal (Fishbein 

& Ajzen, 2015). Esta escala foi bem recebida pelos investigadores, que deparados com o 

conceito multidimensional de atitude, agradeceram a disponibilização de um método que 

permite de forma precisa e fiável a avaliação das atitudes de forma unidimensional (Fishbein 

& Ajzen, 2015). Porém, a simplificação para uma unidimensionalidade da avaliação das 

atitudes e a multidimensionalidade do conceito destas últimas, não passou despercebido a 

alguns investigadores, sendo alvo de algumas críticas (Triandis, 1967; Fishbein & Ajzen, 

2015). Fishbein e Ajzen (2015) afirmam que este tipo de inconsistência deixou de ser um 

problema para os investigadores pois a teoria e a avaliação converteram-se para uma conceção 

unidimensional das atitudes.  

Fishbein e Ajzen (2015), vão ao encontro de Thurstone (1931), ao considerarem a atitude uma 

disposição ou tendência latente, que responde com um determinado grau de favorabilidade, ou 

não, em relação a um objeto psicológico, sendo este último um qualquer aspeto do mundo do 

indivíduo, incluindo um comportamento. Existe uma concordância entre os teóricos e 

investigadores contemporâneos de que a característica essencial da atitude é a sua dimensão 

bipolar de avaliação (Ajzen & Fishbein, 2005; Eagly & Chaiken, 1993; Fazio, 1990; 

Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005; Fishbein & Ajzen, 1975, 2015). Apesar de já existir um 

consenso quanto ao nível teórico das atitudes, continua a surgir algumas inconsistências como 

por exemplo, uma clara distinção entre a avaliação geral (ou atitude) e o afeto (Fishbein & 

Ajzen, 2015).  

O termo atitude é utilizado para designar a avaliação a um qualquer objeto através da 

dimensão favorável ou desfavorável, como por exemplo, a aprovação ou desaprovação de 

uma medida política, o gostar ou não gostar de uma pessoa ou grupos de pessoas e expressar 

opiniões sobre conceitos em dimensões como prudente-insensato, agradável-desagradável, 

desejável-indesejável, bom-mau, aprazível-detestável. Por seu lado, o afeto incluí a 

generalização de estados de espírito (felicidade versus tristeza), sem a especificação de um 

objeto ou referência, com emoções qualitativamente diferentes (raiva, medo, orgulho) e com 

claras implicações avaliativas (Fishbein & Ajzen, 2015). O afeto, na sua utilização 

contemporânea, é avaliado através da utilização de indicadores fisiológicos, listas de 
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verificação com adjetivos relacionados com o estado de espírito e inventários de emoções 

(Fishbein & Ajzen, 2015).  

Apesar da evidente diferença conceptual entre atitude e afeto, tal não significa que não existe 

uma interação entre estes dois conceitos. Na verdade, acredita-se que a resposta avaliativa em 

relação a um objeto atitudinal pode ser influenciada por três contributos: a cognição, que é 

composta pela perceção e pela informação recolhidas através da experiência do indivíduo com 

o objeto da atitude, assim como, por dados derivados de outras fontes; o afeto, que se baseia 

nas experiências emocionais positivas e negativas vivenciadas com o objeto em causa e nas 

preferências do indivíduo; e o comportamento (ou conação), que está relacionado, como o 

próprio nome indica, com as inclinações comportamentais, planos, intenções ou 

compromissos, assim como, comportamentos explícitos do indivíduo para com o objeto da 

atitude (Ajzen, 1993; Chowdhury & Salam, 2015; Derbaix & Pham, 1991; Eagly & Chaiken, 

1993; Horley & Little, 1985; MacKenzie & Lutz, 1989; Schiffman & Kanuk, 2004; Fishbein 

& Ajzen, 2015).  

As análises fatoriais confirmam que é possível distinguir estes aspetos cognitivos e afetivos 

da atitude em muitos dos domínios comportamentais (Fishbein & Ajzen, 2015). Estas duas 

dimensões identificadas nas análises fatoriais diferem não só nas suas características 

cognitivas versus afetivas, mas também em termos das suas valências (Fishbein & Ajzen, 

2015). Muitos comportamentos são avaliados de forma favorável quanto à cognição, mas 

negativamente quanto ao afeto de exercer essa ação (Fishbein & Ajzen, 2015).  

Conclui-se, assim, que a atitude é um conceito multidimensional que consiste na inclusão da 

cognição, afeto e conação (Ajzen, 1993). San Martín et al. (2017) e Woosnam, Norman e 

Ying (2009) afirmam que a maior parte das investigações que se focam na atitude face ao 

turismo atribuem-lhe uma natureza cognitiva, colocando de parte os afetos. Desta forma, 

Chowdhury e Salam (2015) e Pike (2008), aconselham que uma completa avaliação às 

atitudes dos indivíduos deve incluir os componentes cognitivos, afetivos, assim como, 

conativos.   

No entanto, observam-se limitações na literatura quanto à existência de estudos sobre a 

influência das perceções e das atitudes dos residentes nas subsequentes respostas 

comportamentais (San Martín et al., 2017; Sharpley, 2014). Várias teorias defendem que o 

comportamento do indivíduo é uma função primária das suas atitudes (Ajzen & Fishbein, 
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1980; Ajzen, 1985; San Martín et al., 2017). A sua aplicação tem-se revelado um sucesso na 

previsão de uma diversidade de comportamentos baseando-se nas atitudes (Lepp, 2007; San 

Martín et al., 2017). Assim, se os residentes possuem uma atitude positiva para com o 

turismo, estes vão realizar comportamentos que apoiam a atividade turística na sua 

comunidade (Nunkoo & Ramkissoon, 2010a; San Martín et al., 2017). O ativismo ou 

recomendação a outras pessoas e a participação ou o consumo das atividades, são 

considerados comportamentos-chave que indicam o apoio dos residentes (O’Shaughnessy & 

O’Shaughnessy, 2002; Palmer, Koenig-Lewis, & Jones, 2013; San Martín et al., 2017).  

3.1.1. Teoria da ação racional 

A teoria da ação racional (Theory of Reasoned Action – TRA) tem a sua origem na 

investigação desenvolvida por Fishbein1 relativamente aos processos psicológicos envolvidos 

quando as atitudes provocam o comportamento, mas também, na análise do fracasso em 

prever comportamentos com base no conhecimento das atitudes dos indivíduos (Conner & 

Armitage, 1998).  

Nesta teoria, as atitudes são um dos indicadores das intenções comportamentais e são as 

avaliações globais do comportamento (Conner & Armitage, 1998). Aplicando o princípio da 

compatibilidade, as atitudes relevantes são as que fazem face ao desempenho do 

comportamento, avaliadas a um nível similar de especificidade, utilizado na avaliação do 

comportamento (Conner & Armitage, 1998). 

O segundo indicador da intenção é a norma subjetiva que consiste nas crenças do indivíduo 

relativamente ao que as outras pessoas pensam quanto a exercer, ou não, esse comportamento 

(Conner & Armitage, 1998). A opinião destas pessoas relativamente ao comportamento do 

indivíduo é considerada como importante para este último (Conner & Armitage, 1998). Desta 

forma, pressupõe-se que as normas subjetivas avaliam as pressões sociais exercidas no 

indivíduo relativamente a realizar, ou não, um determinado comportamento (Conner & 

Armitage, 1998).   

A TRA sugere que o fator que melhor permite prever o comportamento voluntário é a 

intenção do indivíduo em realizar esse mesmo comportamento (Conner & Armitage, 1998). A 

intenção representa a motivação do indivíduo de forma consciente em realizar esforços para 

adotar o comportamento (Conner & Armitage, 1998). Segundo Conner e Armitage (1998), e 

                                                           
1 Fishbein, M. (1967). Attitude and the prediction of behaviour. In M. Fishbein (Ed.), Readings in attitude theory and measurement (pp. 477–

492). New York: John Wiley & Sons. 
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tal como se pode observar através do esquema da figura 3, as atitudes face a um 

comportamento específico exercem impacto neste último através das intenções.  

Contudo, Conner e Armitage (1998) mencionam, o que consideram uma falha na TRA, que 

esta teoria sugere que o comportamento se encontra unicamente sob a influência das 

intenções, acabando por se restringir a comportamentos voluntários. Desta forma, os 

comportamentos que requerem competências, recursos ou oportunidades dificilmente 

disponíveis, não são considerados para o domínio da aplicabilidade da TRA ou, quando 

aplicada, serão fracamente previsíveis pela mesma (Conner & Armitage, 1998; Fishbein, 

1993). 

 

 

Figura 3 - Esquema Teoria da Ação Racional (fonte: adaptação de Ajzen e Fishbein (1980), Mackay e 

Campbell (2004) e Nunkoo e Ramkissoon (2010)). 

 

3.1.2. Teoria do comportamento planeado 

A teoria do comportamento planeado (Theory of Planned Behaviour – TPB) é um modelo que 

analisa a relação atitude-comportamento, amplamente utilizado com um certo grau de sucesso 

quanto à previsão de uma variedade de comportamentos (Ajzen, 1988, 1991, 1996; Conner & 

Sparks, 1996; Conner & Armitage, 1998; Godin & Kok, 1996). A TPB é uma extensão da 

TRA e indica os fatores determinantes para as tomadas de decisão dos indivíduos quanto a 

adotar certos comportamentos (Conner & Armitage, 1998). Estes dois modelos foram criados 

para fornecerem explicações ponderadas, relativamente às informações e às motivações 

influenciadoras do comportamento (Conner & Armitage, 1998). Tanto o TRA como o TPB 

são considerados modelos de processos deliberativos, visto sugerirem que os indivíduos 
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baseiam as suas decisões comportamentais em cuidadas considerações quanto à informação 

disponível (Conner & Armitage, 1998).  

Um problema atribuído à TRA, por Conner e Armitage (1998), é o facto de esta teoria apenas 

conseguir prever comportamentos deliberativos, fracassando nos resultados quando se trata de 

comportamentos involuntários. A TPB, de forma a prever este tipo de comportamentos 

negligenciados pela TRA, adicionou como indicador ao seu modelo as perceções de controlo 

relativamente ao desempenho do comportamento (Conner & Armitage, 1998). Ao considerar-

se as perceções de controlo, estende-se a aplicabilidade da teoria para objetivos ou resultados 

difíceis de serem alcançados que, por seu lado, estão dependentes do desempenho de uma 

série complexa de outros comportamentos (Conner & Armitage, 1998).  

A TPB pressupõe que o desempenho, ou o não desempenho, de um determinado 

comportamento é uma função de importantes informações, ou crenças, relevantes para este 

último (Ajzen & Driver, 1991). Os indivíduos possuem um vasto número de crenças em 

relação a qualquer comportamento, contudo, os mesmos só podem responder a um número 

relativamente pequeno (Ajzen & Driver, 1991). São estas crenças salientes que são 

consideradas como determinantes das ações dos indivíduos (Ajzen & Driver, 1991). Também 

Conner e Armitage (1998) mencionam a existência destas crenças salientes, designando-as 

como determinantes indiretos das intenções. Segundo Ajzen e Driver (1991), Conner e 

Armitage (1998) e Perugini e Bagozzi (2001), estas crenças salientes são divididas em três 

grupos distintos:  

1) Crenças comportamentais – das quais resultam as atitudes e representam os resultados 

ou atributos percebidos do comportamento. Cada crença comportamental liga o 

desempenho de um comportamento a um determinado resultado ou a um outro 

atributo, tal como experiências afetivas positivas ou negativas. 

2) Crenças normativas – fazem parte dos determinantes subjacentes das normas 

subjetivas. Representa as perceções dos indivíduos quanto às preferências dos 

indivíduos ou grupos que para si são importantes, relativamente ao desempenho ou 

não desempenho do comportamento. 

3) Crenças de controlo – fornecem a base para as perceções do controlo de 

comportamento. Estas incluem fatores de controlo internos (ex.: informação, carências 

pessoais, capacidades, competências, emoções) e fatores de controlo externos (ex.: 
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oportunidades, confiança nos outros, barreiras). Estas crenças podem ter como base 

experiências anteriores com o comportamento, mas também podem ser influenciadas 

através de informação secundária, isto é, pelas experiências de conhecidos e amigos. 

Quanto maior for o número de recursos e oportunidades possuídos pelo indivíduo e 

quanto menor for o número de obstáculos ou impedimentos antecipados, maior deverá 

ser a sua perceção do controlo em relação ao comportamento.   

A TPB é composta por três determinantes do comportamento independentes: a atitude face ao 

comportamento que se refere à avaliação, favorável ou desfavorável, que o indivíduo faz em 

relação ao comportamento em questão; a norma subjetiva é o fator social que retrata a pressão 

social percecionada, para realizar ou não a ação; e o controlo do comportamento percecionado 

alude à perceção do indivíduo do grau de dificuldade ou facilidade quanto a desempenhar o 

comportamento (Ajzen & Driver, 1991; Ajzen, 1991; Conner & Armitage, 1998). O controlo 

é visto como um continuum, com comportamentos fáceis de realizar numa extremidade e 

objetivos comportamentais que necessitam de recursos, de oportunidades e de competências 

específicas na outra extremidade (Conner & Armitage, 1998). Regra geral, quanto mais 

favorável for a atitude e a norma subjetiva em relação ao comportamento e quanto maior for o 

controlo do comportamento percecionado, mais intensa será a propensão do indivíduo para 

desempenhar esse mesmo comportamento (Ajzen & Driver, 1991) 

A intenção comportamental é uma função de três indicadores diretos: a atitude, a norma 

subjetiva e o controlo do comportamento percecionado (Conner & Armitage, 1998). A relação 

entre a intenção e o comportamento reflete o facto de as pessoas realizarem comportamentos 

que as mesmas já tinham intenção de desempenhar (Conner & Armitage, 1998). A TPB 

caracteriza o comportamento como uma função direta das intenções comportamentais e do 

controlo do comportamento percecionado (Conner & Armitage, 1998; Perugini & Bagozzi, 

2001). Como se pode observar através da figura 4, o comportamento também é a função 

indireta da atitude face ao comportamento e das normas subjetivas (Perugini & Bagozzi, 

2001).  
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Figura 4 - Esquema Teoria do Comportamento Planeado (Fonte: adaptação de Ajzen (1991)). 

Conner e Armitage (1998) afirmam que este modelo é uma teoria completa de 

comportamento, pois considera-se que os outros fatores influenciadores de comportamento 

exercem o seu impacto através dos componentes da TPB. Contudo, os mesmos autores (1998) 

não concordam com esta visão e afirmam que o modelo fornece uma descrição dos processos 

pelos quais as atitudes e as crenças determinam o comportamento, mas não descreve o 

processo pelo qual outras variáveis (ex.: personalidade) influencia os componentes da TPB. 

Desta forma, Conner e Armitage (1998) são da opinião de inserir variáveis adicionais ao 

modelo da TPB de forma a obter um modelo teoricamente coerente. Esta descrição teórica 

deve especificar o processo pelo qual as novas variáveis influenciam as intenções e o 

comportamento, a sua relação com os componentes existentes da TPB e o conjunto de 

condições sobre os quais se supõe que a variável tenha impacto (Conner & Armitage, 1998).  

Perugini e Bagozzi (2001) indicam uma outra lacuna relacionada com esta teoria, sendo esta o 

facto de esta não incorporar o comportamento passado. Relativamente a este ponto, Ajzen 

(1991) informa que vários estudos introduziram o comportamento passado na TRA, apesar 

desta variável ter sido tratada como uma medida de hábito e, segundo o autor, os seus 

resultados podem ser considerados como um teste à suficiência da teoria. Ajzen (1991) 

também informa que a TRA falha na construção da autoeficácia percecionada ou no controlo 

de comportamento. A experiência passada do comportamento é uma das mais importantes 

fontes de informação relativamente ao controlo do comportamento (Ajzen, 1991; Bandura, 
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1986). Ajzen (1991) justifica que a TPB não possui o comportamento passado, como forma 

de avaliar as experiências anteriores de comportamento, visto que o indicador “controlo do 

comportamento percecionado” já é uma forma de mediar qualquer efeito do passado no 

comportamento futuro. Contudo, Perugini e Bagozzi (2001) informam que após o artigo de 

Ajzen (1991), vários trabalhos empíricos incluíram o comportamento passado na TPB e 

concluíram que este continua a prever intenções e/ou comportamentos. Também Conner e 

Armitage (1998) apresentam seis indicadores adicionais à teoria, sendo estes, a saliência das 

crenças, o comportamento passado/hábito, o controlo do comportamento percecionado versus 

autoeficácia, as normas morais, a autoidentidade e as crenças afetivas.  

3.1.3. Modelo do comportamento orientado para metas 

Segundo Ajzen (1991) a TPB é passível de sofrer alterações ao nível da inclusão de 

indicadores adicionais, sob a condição de estes captarem uma proporção significativa da 

variação na intenção ou no comportamento, após ter-se em conta as variáveis da própria 

teoria. Assim como foi referido anteriormente, Ajzen (1991) afirma que esta teoria não 

necessita da inclusão do comportamento passado, pois acredita que o controlo do 

comportamento percecionado realiza a ligação entre as experiências passadas e o 

comportamento futuro. Contudo, Perugini e Bagozzi (2001) indicam a existência de vários 

estudos que utilizam a variável do comportamento passado na TPB. Os mesmos autores 

(2001) realizaram uma análise a 64 estudos e encontraram fortes indícios do impacto da 

frequência do comportamento passado tanto nas intenções, como nos comportamentos 

futuros. Segundo os mesmos autores, Ouellette e Wood (1998) propuseram dois processos 

através dos quais a frequência do comportamento passado guia o comportamento futuro: 

1) quando o comportamento é frequente num ambiente constante, a frequência do 

comportamento passado reflete a intensidade do hábito, possuindo, desta forma, 

influência direta no comportamento futuro; 

2) quando os comportamentos ainda não foram totalmente assimilados, ou são realizados 

em contextos instáveis, a frequência do comportamento passado contribuí diretamente 

nas intenções, sendo mais provável que os indivíduos formem intenções favoráveis 

sobre ações que os mesmos já praticaram no passado. 

Uma outra proposta para resolver a questão do comportamento passado e de como se realiza, 

é dividir os seus efeitos em frequência e recência (Perugini & Bagozzi, 2001). A frequência e 
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a recência são conceptualmente distintas o que implica que estas possuem informações 

independentes, isto é, um indivíduo pode apresentar um longo historial quanto à realização de 

um determinado comportamento sem o ter repetido recentemente, ou, pode recentemente ter 

começado uma atividade sem qualquer experiência passada com a mesma (Perugini & 

Bagozzi, 2001). 

Perugini e Bagozzi (2001) desenvolveram um modelo, denominado modelo do 

comportamento orientado para metas (Model of Goal-Directed Behaviour – MGB), que 

expande e aprofunda a TPB introduzindo novas variáveis independentes, incluíndo uma 

variável mediadora e a provisão explícita para o controlo do comportamento passado. 

Perugini e Bagozzi (2001) adicionaram as variáveis emoções antecipadas e comportamento 

passado à TPB, como indicadores junto com as atitudes face ao comportamento, normas 

subjetivas e controlo do comportamento percecionado.  

 

Figura 5 - Esquema do Modelo do Comportamento Orientado para Metas (fonte: adaptação de Perugini e 

Bagozzi (2001)). 

Segundo as teorias TRA e TPB, a variável “atitudes face ao comportamento” foca-se 

exclusivamente no que o indivíduo faz ou consegue fazer; por seu lado, as “emoções 

antecipadas” deste modelo não se centra na ação ou comportamento, mas na realização de 

objetivos pessoais (Perugini & Bagozzi, 2001). Primeiro o indivíduo cria um objetivo, depois 

avalia as consequências de concretizar e não concretizar esse objetivo, com as 

correspondentes emoções positivas e negativas resultantes desses atos (Bagozzi, 

Baumgartner, & Pieters, 1998; Perugini & Bagozzi, 2001).  
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As pessoas quando ponderam agir, ou não, em situações orientadas a objetivos, consideram as 

consequências emocionais tanto de atingir, como de falhar, o fim desejado (Perugini & 

Bagozzi, 2001). Quem toma as decisões imagina as consequências afetivas antes de decidir 

realizar comportamentos ou ações fundamentais (Perugini & Bagozzi, 2001). A TPB 

especifica que a ação é o alvo de todas as variáveis independentes, definindo a atitude face ao 

comportamento como uma tendência de predisposição para responder de forma favorável, ou 

desfavorável, relativamente à ação (Perugini & Bagozzi, 2001). No MGB a especificação das 

emoções antecipadas indica que estas funcionam como variáveis independentes 

fundamentadas por um processo de decisão, que leva em consideração as consequências 

avaliadas da conquista ou falha de objetivos pessoais (Fazio, 1995; Perugini & Bagozzi, 

2001).   

Uma atitude é uma resposta avaliativa em relação a um objeto ou comportamento que, quando 

apreendida, é automaticamente acionada quando o indivíduo é exposto a esse mesmo objeto 

ou ação, ou quando pensa neles (Perugini & Bagozzi, 2001). A atitude é normalmente 

constante ao longo de razoáveis períodos de tempo, esta não se desenvolve como uma reação 

casual à ocorrência de particulares acontecimentos que necessitam de ser analisados (Perugini 

& Bagozzi, 2001). Por seu lado, as emoções antecipadas são especialmente ocasionais à 

avaliação do indivíduo quando atinge/falha o objetivo, assim e ao contrário da atitude, estas 

mudam periodicamente dependendo do contexto (Perugini & Bagozzi, 2001).  

O MGB supõe que os desejos proporcionam um estímulo direto às intenções e transforma o 

conteúdo motivacional para agir que está presente nas atitudes face ao comportamento, nas 

emoções antecipadas, nas normas subjetivas e no controlo do comportamento percecionado 

(Perugini & Bagozzi, 2001). A especificação do desejo está relacionada com o desempenho 

de um determinado comportamento, visto que este último contribui para a concretização do 

objetivo (Perugini & Bagozzi, 2001). Os desejos representam um estado de espírito 

motivacional onde as avaliações e as razões para agir são transformadas em motivação para o 

fazer (Perugini & Bagozzi, 2001). Assim, Perugini e Bagozzi (2001) afirmam que o desejo 

pode ser um importante fator para explicar a formação da decisão do indivíduo.  

Assume-se que a frequência do comportamento passado é um indicador dos desejos, das 

intenções e do comportamento, por seu lado, a recência do comportamento passado apenas 

prevê o comportamento (Perugini & Bagozzi, 2001). A inserção da frequência e da recência 
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do comportamento passado permitem ao investigador introduzir informação relativa a aspetos 

automáticos de comportamentos direcionados a objetivos que não se refletem nas variáveis da 

TPB (Perugini & Bagozzi, 2001).  

Perugini e Bagozzi (2001) concluíram que os desejos fornecem estímulo suficiente para a 

formação das intenções, canalizam os efeitos dos antecedentes, são importantes motivadores 

no processo da decisão e são funções das emoções antecipadas. Os mesmos autores (2001) 

informam que para se entender o fundamento dos desejos, o MGB concede uma maior clareza 

e introduz antecedentes com base tanto na ação como nas consequências dos objetivos sendo, 

portanto, mais explicativo. Perugini e Bagozzi (2001) acreditam que este modelo representa 

uma substancial melhoria da TPB, mantendo os seus conceitos chave.  

 

3.2. Envolvimento 

Diretores e marketers ligados ao desporto necessitam de compreender quais são os fatores que 

influenciam a decisão do indivíduo de adquirir bilhetes ou de assistir aos eventos desportivos 

(Robinson & Trail, 2005). Segundo Boo, Wang e Yu (2011) tanto o nível de interesse, como a 

presença do indivíduo nos eventos, parecem afetar o apoio dos residentes a estes últimos. 

Desta forma, torna-se benéfico compreender os motivos que levam um indivíduo a assistir a 

determinado evento desportivo e o apego que este sente, por exemplo, para com a equipa 

(Robinson & Trail, 2005). 

O envolvimento numa atividade é um conceito bastante utilizado na literatura de lazer quando 

se pretende abordar a relevância individual, sendo definido como um estado inobservável de 

motivação, entusiasmo ou interesse em relação a determinada atividade recreativa ou produto 

(Kyle, Graefe, Manning, & Bacon, 2003). O envolvimento é também estabelecido como o 

nível de importância pessoal percebida, despertada por um estímulo numa situação específica 

(Boo et al., 2011; Hwang, Lee, & Chen, 2005). Este é definido por Zaichkowsky (1986, 1994) 

como a relevância percecionada pelo indivíduo em relação a um objeto tendo em conta as 

suas necessidades, os seus valores e os seus interesses inerentes. 

Segundo Organ, Koenig-Lewis, Palmer e Probert (2015) o envolvimento implica um elevado 

compromisso mental. Este conceito tem sido utilizado de forma a prever os comportamentos 

de lazer, pois estudos anteriores verificaram que o envolvimento dos consumidores é um 
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motivador-chave da sua subsequente participação (Boo et al., 2011; Etgar, 2008; Organ et al., 

2015; Xie, Bagozzi, & Troye, 2008).  

Segundo Bloch & Richins (1983) e Zaichkowsky (1986, 1994) o envolvimento possui três 

grandes fatores antecedentes: o primeiro fator está relacionado com as características da 

pessoa, o segundo refere-se às características do estímulo, e o terceiro diz respeito às 

características da situação. Como se pode verificar pela afirmação anterior, o envolvimento é 

bastante mutável visto a sua dependência a tantos e diferentes antecedentes.  

Referindo-se ao envolvimento com a publicidade, Zaichkowsky (1985, 1994) afirma que tal 

como diferentes pessoas estão muito ou pouco envolvidas em relação a um mesmo produto, 

diferentes pessoas envolvem-se de diferentes formas relativamente à mesma publicidade. 

Pegando nesta última afirmação, pode-se afirmar que o envolvimento com um determinado 

desporto depende tanto das características do indivíduo, isto é, se lhe causa, ou não, algum 

apelo, mas também das próprias características do desporto em causa.  

A revisão de literatura informa a existência de dois tipos de envolvimentos caracterizados e 

diferenciados pela forma como o indivíduo se relaciona com o objeto. O envolvimento afetivo 

enfatiza os sentimentos dos indivíduos e os resultados de determinados estados emocionais  

(McGuire, 1974; Zaichkowsky, 1994). Este é utilizado para descrever todas as emoções, 

estados de espírito e sentimentos que são despertados pelo objeto (McGuire, 1974; 

Zaichkowsky, 1994). Assim, o envolvimento afetivo é o grau de relevância pessoal que os 

conteúdos possuem, determinado pelo apelo emocional exercido no indivíduo que o motiva a 

expressar uma autoimagem verdadeira ou ideal ao mundo (motivo valor-expressivo) (Whan 

Park & Young, 1986; Zaichkowsky, 1994). Um envolvimento cognitivo salienta as atividades 

do processamento de informação dos indivíduos e o resultado dos seus estados de idealização 

(Zaichkowsky, 1994). Pode-se, portanto, afirmar que o envolvimento cognitivo indica o grau 

de relevância pessoal que a mensagem possuí, com base no desempenho operacional da marca 

(motivo utilitário) (Whan Park & Young, 1986; Zaichkowsky, 1994).   

Considera-se que o envolvimento nas atividades de lazer origina:  

• uma maior sensibilidade em relação aos atributos subtis da atividade, por exemplo, 

conhecimento relativo ao equipamento ou seleção do local; 

• uma perceção mais acentuada quanto à importância da atividade, isto é, esta é 

considerada como um componente importante na vida do indivíduo; 
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• cria um maior compromisso com os fornecedores específicos do serviço ou com os 

locais geográficos (Gahwiler & Havitz, 1998; Havitz & Dimanche, 1990, 1999; Kyle 

et al., 2003; McIntyre & Pigram, 1992).  

Zaichkowsky (1985) desenvolveu uma escala composta por 20 itens, denominada de 

inventário de envolvimento pessoal (Personal Involvement Inventory – PII), que avalia o 

estado motivacional do envolvimento (Zaichkowsky, 1994). A PII foi desenvolvida como um 

recurso teórico para ser utilizada nas investigações académicas que pretendem analisar e 

explicar o nível do envolvimento (Zaichkowsky, 1994). O mesmo autor (1994) elucida que a 

PII mede o estado do envolvimento em vez de o avaliar como uma característica estável, visto 

que, os antecedentes mencionados anteriormente podem provocar mudanças no próprio 

envolvimento. 

Alguns autores criticam a PII devido à quantidade de itens utilizada, pois acreditam que estes 

são redundantes, logo, a escala inteira torna-se desnecessária (Zaichkowsky, 1994; 

Lichtenstein, Bloch, & Black, 1988; Munson & McQuarrie, 1987). Segundo Zaichkowsky 

(1994) a escala desta teoria pode perfeitamente ser reduzida para metade (10 itens) ao mesmo 

tempo que mantém uma excelente fiabilidade, permanecendo imparcial e representa de forma 

eficaz o envolvimento cognitivo e afetivo.  

A escala de 10 itens da PII pode ser dividida em duas subescalas que representam o aspeto 

cognitivo e o afetivo (Zaichkowsky, 1994). Os itens da parte representativa do aspeto afetivo 

são: interessante, apelativo, fascinante, emocionante e envolvente (Zaichkowsky, 1994). Já os 

itens “importante”, “relevante”, “útil”, “significa muito para mim” e “necessárias” têm uma 

natureza mais racional, representando a componente cognitiva da escala (Zaichkowsky, 

1994). 

 

3.3. Teoria da Troca Social 

Quando se desenvolve e se atrai o turismo para uma determinada comunidade, o objetivo que 

se pretende atingir é a obtenção de resultados que permitam um melhor equilíbrio entre os 

benefícios e os custos, tanto para os residentes como para os visitantes (Ap, 1992). A teoria da 

troca social (social exchange theory ou SET) descreve o comportamento como uma troca, no 

qual o indivíduo pondera os custos e os benefícios e a sua perceção final será o resultado 

dessa mesma análise interna (Fredline, 2005). Segundo Wang e Chen (2015) a SET baseia-se 
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no pressuposto de que com o desenvolvimento do turismo surgem benefícios económicos em 

troca de impactos sociais e ambientais. No caso dos residentes, estes analisam o turismo em 

termos de trocas sociais, isto é, avaliam os benefícios esperados ou os custos obtidos, em 

troca dos serviços por si prestados (Ap, 1992). Considera-se esta teoria como a maior 

contribuição teórica na área das atitudes dos residentes em relação ao turismo (Fredline & 

Faulkner, 2000; Nunkoo & Ramkissoon, 2012). 

De forma a facilitar a compreensão das perceções dos residentes em relação ao turismo, Ap 

(1992) criou o modelo do processo de troca social, representado na figura 6, cujos 

componentes base são: a satisfação das necessidades, a relação de troca, as consequências da 

troca e o resultado de nenhuma troca.  

Segundo Ap (1992), o modelo assume que: 

• as relações sociais envolvem uma troca de recursos entre os atores sociais; 

• estes atores sociais procuram benefícios mútuos desta relação de troca; 

• o principal motivo dos residentes para iniciar a troca é o de melhorar o bem-estar 

social e económico da comunidade; 

• as perceções e as atitudes dos residentes são indicadores do seu comportamento em 

relação ao turismo. 

Como se pode verificar através da figura 6, a existência de uma necessidade é o fator de 

motivação para iniciar a relação de troca (trajeto 1), contudo, quando não existe uma 

necessidade a satisfazer, também não há uma base, motivo ou razão que faça o indivíduo 

desenvolver uma vontade para iniciar uma troca com a outra parte (Ap, 1992). A relação de 

troca é composta por dois subcomponentes: os antecedentes, ou as oportunidades que uma das 

partes verifica que poderá retirar desta troca – no caso dos residentes é a sua vontade de 

melhorar o seu bem-estar económico, social e psicológico; e o tipo de relação de troca, que é 

medido em termos de poder ou dependência das partes envolvidas e proporciona a base para 

se compreender o porquê dos residentes percecionarem os impactos do turismo como 

positivos ou negativos (Ap, 1992). O esquema apresentado demonstra que a relação de troca 

envolve uma ligação bidirecional entre os antecedentes e o tipo de relação, assim, quando se 

consegue atingir as condições dos antecedentes, cria-se o ambiente necessário para se formar 

a relação de troca (trajeto 2); contudo, quando os envolvidos observam que as consequências 

da troca não são as esperadas ou não possuem o valor antecipado, estes não avançam com o 
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comportamento de troca (trajeto 2a) (Ap, 1992). Ao ocorrer o relação de troca, segue-se uma 

avaliação da mesma (trajeto 3), na qual os indivíduos avaliam as consequências retiradas (Ap, 

1992). Se a análise das consequências for positiva, as necessidades foram, portanto, satisfeitas 

e consolida-se o comportamento de troca, podendo o mesmo voltar a repetir-se no futuro 

(trajeto 4); mas, se as consequências são vistas como negativas, a relação de troca é terminada 

e poderá nunca mais ocorrer no futuro (trajeto 4a) (Ap, 1992). 

 

Figura 6 - Modelo do Processo de Troca Social (fonte: Ap (1992)). 

A SET pode ser utilizada de forma a explicar porque os residentes desenvolvem perceções 

positivas e negativas quanto aos impactos do turismo (Ap, 1992). Esta teoria sugere que 

quando a troca entre os residentes e o turismo é elevada e equilibrada, ou elevada para a 

comunidade anfitriã apesar de desequilibrada, os impactos são vistos como positivos; quando 

a troca é vista como fraca apesar de equilibrada, os impactos são vistos como negativos (Ap, 

1992). A SET tem vindo a ser aplicada como principal fundamento conceptual e meio de 

testar modelos propostos relativos à medição e avaliação da perceção dos residentes e, 

consequentemente, o seu apoio a mega eventos (Boo et al., 2011; Deccio & Baloglu, 2002; 

Gursoy & Kendall, 2006). As pessoas envolvem-se num processo de troca assim que avaliam 

as recompensas e os custos dessa relação, na qual conseguem maximizar os benefícios e 

minimizar os custos (Nunkoo & Ramkissoon, 2012). No contexto do turismo, a SET indica 

que os residentes quando acreditam que os benefícios excedem os custos, serão a favor da 
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troca e, desta forma, apoiarão o turismo e os seus eventos (Boo et al., 2011; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2012).  

Os conceitos “poder” e “confiança”, entre os atores do processo de troca, são partes centrais 

desta teoria (Blau, 1964; Emerson, 1962; Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Em todas as 

relações sociais o poder está sempre presente, não porque engloba tudo, mas porque este 

deriva de todo o lado; em todas as relações, o poder é produzido de um momento para os 

seguintes (Foucault, 1978; Lynch, 1998; Nunkoo & Ramkissoon, 2012). O poder é definido 

como a capacidade dos indivíduos de tomar decisões que afetam o seu dia-a-dia (Johnson & 

Wilson, 2000; Nunkoo & Smith, 2013).  

Segundo esta teoria, o nível de poder de um ator tem uma influência considerável no processo 

da troca social, pois este determina a capacidade desse ator de tirar proveito dos resultados do 

desenvolvimento do turismo (Ap, 1992; Cook & Emerson, 1978; Nunkoo & Smith, 2013). Na 

área do turismo, o poder ganha um valor adicional devido aos diversos stakeholders que 

influenciam, ou tentam influenciar, as políticas e a forma como estas devem ser 

implementadas (Beritelli & Laesser, 2011; Hall, 1994; Nunkoo & Smith, 2013). Todas as 

decisões que afetam o desenvolvimento do turismo, o carácter da intervenção do governo, a 

gestão do turismo e os assuntos da comunidade relativos a este setor, envolvem um luta de 

poder entre os atores, refletindo diferentes valores e prioridades (Hall, 2003; Nunkoo & 

Smith, 2013). 

Segundo Ap (1992), quando um ator verifica que possui pouco poder, torna-se contra a 

relação de troca. As comunidades locais, geralmente, possuem pouca influência no 

planeamento turístico e nos processos de governação, desta forma e tendo em conta a 

afirmação anterior, o nível de poder percecionado pela comunidade influenciará a sua 

predisposição em relação ao desenvolvimento do turismo (Moscardo, 2011; Nunkoo & Smith, 

2013). Os diálogos sociais não devem ser percebidos apenas a nível de poder pois estes 

também devem incluir a confiança entre os seus atores sociais (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; 

Stein & Harper, 2003).  

A confiança é uma construção relacional inerente à SET (Blau, 1964; Marková & Gillespie, 

2008; Nunkoo & Smith, 2013). A confiança entre os atores é fundamental para o surgimento e 

para a preservação das trocas sociais entre as duas partes (Cropanzano & Mitchell, 2005; 

Nunkoo & Smith, 2013). Assim, a persistência e a extensão da troca social têm como base a 
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confiança implícita entre os atores envolvidos nessa relação de troca (Blau, 1964; Nunkoo & 

Smith, 2013). São os resultados económicos e sociais positivos resultantes da troca que 

aumentam a confiança dos atores entre si e o compromisso de manterem essa relação (Blau, 

1964; Lambe, Wittmann, & Spekman, 2001; Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Na ausência de 

confiança coloca-se de parte qualquer oportunidade de cooperação mutuamente benéfica entre 

os atores sociais (Arrow, 1971; Bowles & Gintis, 2002; Nunkoo & Smith, 2013). Segundo 

Nunkoo e Smith (2013), uma lacuna nas investigação relativas ao apoio das comunidades ao 

turismo, é a omissão da confiança como componente-chave da SET.   

Alguns autores chamam à atenção para as limitações desta teoria refletidas em conclusões 

ambivalentes que captaram os efeitos diretos dos benefícios e dos custos percebidos no 

comportamento de apoio dos residentes ou nas suas intenções comportamentais (Song, Xing, 

& Chathoth, 2015). Esta abordagem parece assumir que a atitude dos residentes para com o 

turismo é geralmente passiva ou reativa, contudo, esta não pode ser explicada unicamente pela 

SET, sendo necessária a utilização de sistemas de valores pessoais (Gu & Ryan, 2008; Wang 

& Chen, 2015). A SET pressupõe que os indivíduos tomam decisões de forma racional, 

processando sistematicamente a informação, no entanto, esta ideia tem vindo a ser criticada 

por vários investigadores (Nunkoo & Smith, 2013). Investigações na área da psicologia 

sugerem que os indivíduos têm maior probabilidade de utilizarem atalhos mentais que 

resultam em soluções rápidas, mas erradas, em vez de se envolverem num empenhado 

processo mental (Fredline & Faulkner, 2000; Nunkoo & Ramkissoon, 2009; Nunkoo & 

Smith, 2013; Pearce, Moscardo, & Ross, 1996). Também Easterling (2004) e Fredline et al. 

(2013) afirmam que a SET falha no sentido em que os residentes variam no grau de 

beneficiarem dos impactos positivos e de suportarem os custos do turismo.  

Ainda nesta linha de pensamento, alguns autores consideram que esta teoria torna-se 

incompleta ao avaliar as atitudes dos residentes numa mera perspetiva de custos-benefícios 

ou, em outras palavras, num compromisso entre os impactos favoráveis e os impactos 

negativos percecionados pelos residentes (San Martín et al., 2017; Woosnam et al., 2009; 

Zhang, Inbakaran, & Jackson, 2006). San Martín et al. (2017) afirmam que a maioria das 

investigações que estudam a atitude dos residentes em relação ao turismo focam-se na sua 

natureza cognitiva, contudo, estes consideram necessário que também se examine as atitudes 

em relação ao turismo tendo em conta a sua natureza afetiva.  
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3.3.1. A influência das perceções sobre o desempenho do poder político e da 

confiança nos atores políticos 

Na perspetiva da economia política e do desenvolvimento do turismo, o poder político da 

comunidade anfitriã tem um papel essencial tanto no planeamento estratégico de mega 

eventos, como na regulamentação do setor do turismo (Boo et al., 2011; Bramwell, 1997, 

2011; Nunkoo & Smith, 2013). Em comparação com outras áreas, o governo tem adotado 

uma atitude mais intervencionista no turismo, controlando a indústria através de ministérios 

oficiais, de outras instituições, legislações e vários programas e campanhas de financiamento 

e intervém no setor por razões ambientais, políticas e económicas (Elliot, 1997; Nunkoo & 

Smith, 2013; Nyaupane & Timothy, 2010; Ruhanen, 2013).  

No passado, o poder político apenas intervinha no setor turístico por interesse económico, 

porém, os seus efeitos negativos e a relutância dos residentes em aceitar o seu 

desenvolvimento, originou uma mudança de perspetiva dos governos, levando-os a 

expandirem as suas considerações para as áreas sociais e ambientais (Bramwell, 1994; 

Nunkoo & Smith, 2013). Atualmente, os governos tentam assegurar um equilíbrio entre as 

prioridades económicas, ambientais e da sociedade local, de forma a obter apoio político para 

o desenvolvimento do turismo (Bramwell, 2011; Nunkoo & Smith, 2013). Assim, governo 

exerce sete funções no desenvolvimento do turismo: coordenação, planeamento, legislação e 

regulamentação, empreendedorismo, estimulação, turismo social e proteção do interesse 

público (Hall, 2005; Nunkoo & Smith, 2013).  

Existe um forte debate sobre quais os aspetos do desempenho do governo que são importantes 

(Nunkoo et al., 2012). Os institucionalistas afirmam que o desempenho económico do 

governo é um dos determinantes mais importantes para a confiança dos cidadãos (Mishler & 

Rose, 2001, 2005; Nunkoo & Smith, 2013). Estes últimos confiam no governo, desde que, as 

suas instituições atinjam os resultados económicos desejados e consigam ir ao encontro das 

suas expectativas económicas (Lühiste, 2006; Nunkoo & Smith, 2013). Geralmente, é dada a 

prioridade à economia pois esta produz riqueza para os cidadãos e recolhe apoio político para 

o desenvolvimento (Jessop, 2008; Nunkoo et al., 2012). As pessoas têm tendência em confiar 

nas instituições governamentais quando estas suscitam crescimento económico e criam 

oportunidades de emprego (MacKuen, Erikson, & Stimson, 1992; Nunkoo et al., 2012). 
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A incapacidade do governo em lidar com os desafios económicos, tais como o desemprego ou 

a pobreza, choca com a confiança da população (Nunkoo & Smith, 2013). Contudo, o 

desempenho dos atores governamentais não se fica apenas pelos aspetos económicos, estes 

também se debruçam sobre questões como a corrupção entre as autoridades públicas, o 

tratamento equitativo entre os cidadãos e a proteção dos seus direitos no desenvolvimento, e 

ainda, um modelo democrático de governação (Nunkoo & Smith, 2013; Wong et al., 2011).  

Apesar de a economia política sugerir que o governo intervém no turismo para proteger 

interesses da sociedade, este é frequentemente criticado por ser politicamente injusto para 

com as comunidades, em virtude da sua indevida influência nos processos de regulamentação, 

ao impor o planeamento aos residentes marginalizando-os, mas também, por ocultar planos ou 

objetivos, possuindo uma segunda agenda política (Bramwell, 2011; Moscardo, 2011; 

Nunkoo & Smith, 2013; Nyaupane & Timothy, 2010; Ruhanen, 2013). Apesar de o turismo 

ser considerado como a solução para diversos desafios económicos e sociais, na realidade, 

este raramente consegue atingir as expectativas da comunidade, em particular nos países em 

desenvolvimento (Moscardo, 2011; Nunkoo et al., 2012).  

Todos estes fatores influenciam negativamente a avaliação dos residentes ao desempenho 

político do governo, diminuindo a sua confiança, visto que estes avaliam as instituições de 

acordo com a sua imparcialidade e eficiência  (Freitag & Bühlmann, 2009; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2012; Nunkoo & Smith, 2013; Rothstein, 2000). Desta forma, o governo deve 

querer uma governação mais justa e transparente, no âmbito do turismo, de forma a conquistar 

a confiança dos cidadãos (Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Tal poderá ser alcançado através da 

divulgação de informações fidedignas e de explicações relativas às decisões de planeamento 

do turismo (Nunkoo & Ramkissoon, 2012).  

A economia política indica que uma relação política estável entre o estado e os cidadãos é 

importante para manter legitimidade política, uma autoridade eficaz e para garantir a 

capacidade do estado de refletir a vontade dos cidadãos (Bramwell, 2011; Nunkoo & Smith, 

2013; Purcell & Nevins, 2005). Esta legitimidade não poderá ser alcançada sem a confiança e 

o apoio dos residentes no governo (Nunkoo & Smith, 2013). A competência de liderança e de 

gestão das autoridades públicas afeta o apoio público (Boo et al., 2011; Roche, 1994). O 

apoio é uma atitude através do qual o indivíduo se orienta a um objeto de forma favorável ou 

desfavorável, positiva ou negativamente (Easton, 1965; Nunkoo & Smith, 2013). Por seu 

lado, o governo necessita de determinado grau de apoio político para a persistência e o 
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desenvolvimento das suas medidas (Gregory & Gibson, 1992; Nunkoo & Smith, 2013). O 

desenvolvimento do turismo tem efeitos negativos ou custos para a comunidade local que 

podem ameaçar a legitimidade do governo e, consequentemente, o seu apoio político (Nunkoo 

& Smith, 2013; Wang & Bramwell, 2012). 

Teóricos da área da cultura assumem que a confiança é um fenómeno ligado às formas base 

das relações sociais e é moldada por orientações culturais que atribuem significados e valores 

aos eventos (Mishler & Rose, 2001; Nunkoo & Smith, 2013; Shi, 2001). Para estes 

investigadores, a confiança é criada por fatores não-políticos como a confiança interpessoal, 

que é a predisposição para confiar ou desconfiar dos outros (Lühiste, 2006; Nunkoo & Smith, 

2013). Assim, os culturalistas observam que a confiança política é uma extensão desta 

confiança interpessoal assimilada ao longo da vida projetada para as instituições do governo 

(Nunkoo & Smith, 2013). A confiança começa pela família e eventualmente estende-se para 

os amigos, colegas, vizinhos e instituições políticas (Nunkoo & Smith, 2013). 

A confiança é um estado psicológico que comporta a intenção de aceitar a vulnerabilidade, 

com base nas expectativas positivas relativas às intenções ou comportamento da outra pessoa 

(Nunkoo et al., 2012; Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer, 1998). No contexto político, a 

confiança liga os cidadãos às instituições que estão destinadas a representá-los (Bianco, 1994; 

Nunkoo et al., 2012). A confiança política (ou seja, a confiança dos residentes nos atores 

governamentais) é conceptualizada como a crença de que o sistema político, ou parte dele, irá 

produzir os resultados desejados, neste caso no desenvolvimento do turismo, mesmo na 

ausência de um constante escrutínio (Miller & Listhaug, 1990; Nunkoo & Smith, 2013). 

Também designada como confiança institucional, esta indica igualmente que os cidadãos 

estão convictos de que as instituições políticas não farão um uso indevido do seu poder 

(Lühiste, 2006; Nunkoo & Ramkissoon, 2012).  

Desta forma, a confiança é determinada tanto pelas expectativas dos residentes em relação ao 

seu governo, como pela aparência inofensiva que este último apresenta à população (Boon & 

Holmes, 1991; Lewicki & Bunke, 1994; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Yamagishi & 

Yamagishi, 1994). Esta confiança no poder político é importante pois transmite à elite 

governativa se as suas decisões políticas estão, ou não, de acordo com as expectativas dos que 

são governados (Citrin & Luks, 2001; Nunkoo & Smith, 2013). Desta forma, pode-se afirmar 

que a confiança está dependente na forma como os indivíduos avaliam o desempenho das 
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instituições em relação às suas expectativas (Lühiste, 2006; Mishler & Rose, 2005; Nunkoo & 

Smith, 2013).  

Verifica-se, portanto, que a confiança é o componente-chave da relação entre os indivíduos e 

as instituições políticas e que esta se revela importante para um consenso nas tomadas de 

decisão e nas ações no desenvolvimento do turismo (Beritelli, Bieger, & Laesser, 2007; 

Nunkoo & Smith, 2013). A confiança é um elemento proveitoso para a redução de conflitos, 

para a promoção da colaboração e parcerias no planeamento e desenvolvimento, para o 

aumento da satisfação e do empenho, cria boa-vontade que permite preservar a relação, e 

diminui o medo e a ganância (Hwang & Burgers, 1997; Kumar, 1996; Morgan & Hunt, 1994; 

Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Assim, a confiança política é uma mais-valia para os líderes 

dos governos locais, pois contribui para uma redução de custos de transação, dado que, estes 

necessitam de realizar menos esforços para convencer um público que já confia nas suas 

decisões, para seguir determinadas medidas políticas, relacionadas com o desenvolvimento do 

turismo, em comparação com uma população desconfiada dos movimentos do seu governo 

(Nunkoo & Smith, 2013). 

As instituições governamentais criam medidas e em troca recebem a confiança da população 

que está satisfeita com essas políticas, e cinismo e desconfiança daqueles que se encontram 

descontentes com tais medidas (Citrin, 1974; Nunkoo & Smith, 2013). Quando a população 

acredita que o seu governo é incompetente e não inspira confiança, estes estão menos 

predispostos para fornecer recursos críticos (Nunkoo & Smith, 2013; Nye et al., 1997). Por 

seu lado, o governo necessita destes recursos críticos para realizar um melhor desempenho, 

dado que, se o governo não consegue atuar, a população tornar-se-á mais insatisfeita e 

desconfiada (Nunkoo & Smith, 2013; Nye et al., 1997). No caso do desenvolvimento do 

turismo, os cidadãos responsabilizam o governo pelas decisões políticas e solicitam ao mesmo 

o aperfeiçoamento das práticas de sustentabilidade que afetam o seu quotidiano (Bramwell, 

2011; Nunkoo & Smith, 2013). 

O apoio dos cidadãos ao desenvolvimento do turismo é um pré-requisito para um 

desenvolvimento sustentável da indústria, por outro lado, a falta de apoio pode impedir o 

crescimento desta indústria e os seus futuros potenciais no destino (Nunkoo & Ramkissoon, 

2011; Nunkoo et al., 2012). Alguns estudos verificaram que a confiança dos residentes nas 

instituições de turismo influencia positivamente o seu apoio ao desenvolvimento do turismo 

(Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Nunkoo et al., 2012; Nunkoo & Smith, 2013). A confiança 
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política funciona como um estímulo que influencia as decisões dos cidadãos para apoiar, ou 

opor-se, às políticas do governo (Hetherington, 2004; Nunkoo et al., 2012).  

Desta forma, pode-se afirmar que a confiança influencia as atitudes e os comportamentos dos 

atores nas trocas sociais (Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Sheppard & Sherman, 1998). Os 

residentes baseiam-se na sua confiança nas instituições antes de fazerem julgamentos sobre a 

aceitabilidade dos projetos e das políticas em desenvolvimento (Bronfman, Vázquez, & 

Dorantes, 2009; Nunkoo & Ramkissoon, 2012). Assim sendo, a confiança dos cidadãos nas 

instituições afeta as suas atitudes em relação às medidas desse governo (Easton, 1965; 

Nunkoo & Ramkissoon, 2012).   

3.3.2. Teoria Afetiva da Troca Social 

A literatura tem vindo a reconhecer a importância da dimensão afetiva na determinação das 

intenções comportamentais dos visitantes (Grappi & Montanari, 2011; Kim, 2014; Organ et 

al., 2015). As emoções são o principal sistema motivacional dos seres humanos (Izard, 1977; 

Organ et al., 2015). Os termos “emoções” e “afeto” são geralmente utilizados como 

sinónimos um do outro, porém o afeto é algo mais abstrato pois designa a categorial geral do 

estado mental, enquanto que as emoções são uma forma mais específica do próprio afeto 

(Bagozzi, Gopinath, & Nyer, 1999; Organ et al., 2015). Uma emoção é a projeção e a 

manifestação de um sentimento que pode ser restrito pelas normas sociais (Organ et al., 2015; 

Shouse, 2005). As emoções, ao serem fáceis de identificar e de medir, tornam-se úteis para 

avaliar o afeto em estudos direcionados aos consumidores, desta forma, estas têm sido 

bastante utilizadas em investigações relacionadas com festivais e eventos (Organ et al., 2015; 

Richins, 1997; Song, Lee, Kang, & Boo, 2012).  

Lawler (2001) desenvolveu a teoria afetiva da troca social (Affect Theory of Social Exchange 

– ATSE) com a intenção e incorporar as emoções como um componente central e explícito 

dos processos de troca social. Esta teoria assenta nas seguintes premissas, apresentadas por 

Lawler (2001): 

1. A troca social produz emoções ou sentimentos globais, ao longo da dimensão 

positivo-para-negativo. – As emoções ou sentimentos globais envolvem “sentir-se bem” ou 

“sentir-se mal” (Lawler, 2001; Russell, Weiss, & Mendelsohn, 1989). Estas são imediatas, 

internas e involuntárias produzidas pelos resultados da troca social (Lawler, 2001; Weiner, 
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1985). Quando a troca é um sucesso, o indivíduo sentir-se-á bem ao resolvê-la, mas se for um 

insucesso este sentir-se-á mal pelo seu fracasso (Lawler, 2001).   

2. As emoções globais geradas pela troca social são estímulos internos de reforço ou 

de punição. – “Sentir-se bem” ou “sentir-se mal” pode ser interpretado como classes 

especiais de recompensa ou punição, ambas internas e autoinduzidas (Bandura, 1977; Lawler, 

2001). 

3. Os autores lutam por produzir emoções positivas globais e evitam sentir emoções 

negativas globais vivenciadas como resultado da troca social. – As emoções são 

motivadoras pois “sentir-se bem” é positivamente valorizada por si só e “sentir-se mal” é, do 

mesmo modo, negativamente valorizada por si só. Assim que uma emoção é ativada, seja a 

partir de dados sensoriais (por exemplo, dor) ou por processos cognitivos (isto é, apreciação 

ou atribuição) e mesmo que seja uma resposta a um evento, esta torna-se uma força 

organizadora e impulsionadora de subsequentes pensamentos e ações (Izard, 1991; Lawler, 

2001). 

4. As emoções globais criadas pela troca social estimulam um esforço cognitivo para 

compreender a origem e as causas dos sentimentos globais, mais especificamente, 

emoções ligadas ao objeto social, resultantes deste processo de atribuição. – As emoções 

são respostas a um estímulo, contudo, também são um estímulo que gera outras respostas 

(Lawler, 2001). As emoções têm como base uma apreciação cognitiva que, por sua vez, 

geram outras considerações mentais através das quais os autores interpretam e compreendem 

as ligações entre o que sentem e o que experienciam (Clore, Ortony, & Foss, 1987; Lawler, 

2001; Lazarus, 1984).  

5. Quanto a tarefas conjuntas, como é o caso da troca social, os atores interpretam e 

explicam os seus sentimentos globais com referência parcial às suas unidades sociais, isto 

é, as suas relações, o seu círculo de contactos ou os seus grupos. – As unidades sociais 

(relações ou círculos de contactos) são potenciais objetos ou ativos de emoções globais 

(Lawler, 2001). A partilha de tarefas de troca leva a que os atores se foquem nas unidades 

sociais na sua interpretação da origem das emoções globais (Lawler, 2001). Se o ator atribui 

emoções globais positivas às unidades sociais, este desenvolverá fortes apegos afetivos 

relativamente aos alvos ou às estruturas das relações, no entanto, se o ator atribui emoções 

negativas desenvolverá um fraco apego afetivo (Lawler, 2001) 
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Lawler (2001) sentiu a necessidade de adicionar as emoções na teoria das trocas sociais visto 

que a SET assume que os atores envolvidos nas trocas são desprovidos de emoções, são 

instrumentais, processadores de informação que respondem e antecipam futuras recompensas 

e punições. A ATSE introduz um ator emocional que responde emocionalmente a essa troca e 

que tenta compreender a origem das suas emoções e sentimentos (Lawler, 2001). Nesta teoria, 

o ator da troca social não se restringe à avaliação material dos custos e dos benefícios obtidos, 

este expande a sua análise da troca aos seus resultados emocionais. Se a troca é um sucesso, o 

ator sentirá emoções positivas que servirão de estímulo para o indivíduo retomar essa 

interação social.  

3.3.3. Apego 

O apego é descrito como uma ligação específica carregada de emoção entre uma pessoa e um 

determinado alvo (Bowlby, 1979, 1980; Thomson, Macinnis, & Park, 2005). Os apegos 

variam em termos de intensidade, assim, fortes apegos estão associados a intensos 

sentimentos de ligação, afeto, amor e paixão (Thomson et al., 2005). A necessidade de criar 

fortes apegos emocionais cumpre uma necessidade básica do ser humano, que começa na 

infância com o apego de um filho à sua mãe e continua pela vida adulta através de relações 

românticas, de parentesco e de amizade (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Bowlby, 

1979, 1980; Hazan & Shaver, 1994; Thomson et al., 2005; Trinke & Bartholomew, 1997; 

Weiss, 1988).  

Quanto maior for a proximidade que o indivíduo procura manter em relação a um objeto, 

maior é o seu apego para com este último (Thomson et al., 2005). Quando uma pessoa vive 

situações difíceis no ambiente externo, esta geralmente procura proteção física e psicológica 

no objeto de apego (Thomson et al., 2005). Indivíduos que sentem um forte apego 

relativamente a uma pessoa têm uma maior probabilidade de se comprometerem com esta 

última, de investir na relação e de se sacrificarem pelo bem-estar dessa pessoa (Bowlby, 1980; 

Hazan & Shaver, 1994; Thomson et al., 2005).  

A teoria do apego investiga a tendência do ser humano em formar, manter e dissolver laços 

afetivos com outros indivíduos (Bartholomew & Horowitz, 1991; Hazan & Shaver, 1994; 

Vlachos, Theotokis, Pramatari, & Vrechopoulos, 2010). Na área da psicologia, a teoria do 

apego sugere que o grau de apego emocional a um objeto prevê a natureza da interação do 

indivíduo com esse mesmo objeto (Bowlby, 1979; Thomson et al., 2005). Estudos na área da 

psicologia e de marketing sugerem que o apego pode expandir-se para além do contexto da 
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relação entre pessoas, verificando-se a ocorrência do apego com bens, lugares, empresas ou 

marcas (Ball & Tasaki, 1992; Carroll & Ahuvia, 2006; Kleine & Menzel Baker, 2004; Moore 

& Graefe, 1994; Park & MacInnis, 2006; Paulssen & Fournier, 2007; Thomson & Johnson, 

2006; Vlachos et al., 2010; Williams & Vaske, 2003). 

3.3.3.1. Múltiplos pontos de apego 

Investigadores na área do marketing de desporto têm vindo a estudar a identidade dos fãs 

desportivos de forma a entender a sua singularidade, focando-se, na sua maioria, na 

identificação e no apego que estes têm para com as suas equipas (Kim et al., 2010; Robinson 

& Trail, 2005). No contexto do desporto, a identificação é definida como a orientação do 

indivíduo a respeito de outros objetos, como por exemplo a equipa, que resulta em 

sentimentos ou emoções de apego (Ballouli et al., 2016; Fink, Trail, & Anderson, 2002).  

Os entusiastas de desporto possuem um foco idiossincrático, ou seja, podem ter diferentes 

pontos de apego sociopsicológicos seja a equipa, um jogador, o treinador, a comunidade, o 

desporto, uma universidade ou até o nível de desporto (Kim et al., 2010; Robinson & Trail, 

2005; Trail, Anderson, & Fink, 2000; Trail, Robinson, Dick, & Gillentine, 2003). Alguns fãs 

assistem a um jogo porque têm interesse no desporto, num jogador ou no treinador, por outro 

lado, alguns aficionados vêm na equipa uma representação simbólica de uma comunidade, 

levando-os a ter um sentimento de pertença ao apoiar a equipa ou ao assistir aos seus jogos 

(Kim et al., 2010). 

O apego à equipa e à cidade estão relacionados com o ato de assistir ao evento desportivo, por 

seu lado, o apego à equipa e a um jogador em particular está relacionado com o ato de assistir 

aos jogos através da televisão (Robinson & Trail, 2005; Matsuoka e Fujimoto, 2002). Através 

da afirmação anterior, pode-se afirmar que o apego à cidade é um fator de motivação que leva 

os indivíduos a assistir de forma presencial aos eventos desportivos. Ballouli et al. (2016), 

através da sua investigação à influência das diferentes motivações e pontos de apego na 

lealdade dos espectadores à Grande Prémio de Fórmula 1 E.U.A., concluíram que é o apego 

que os indivíduos sentem para com o circuito que os leva a assistirem ao evento e a 

partilharem as suas experiências com os outros.  

Segundo Wann, Tucker e Schrader (1996) existem vários fatores que influenciam a iniciação, 

a continuação e a cessação do ato de identificação dos indivíduos com as equipas desportivas 

(Robinson & Trail, 2005). Dois desses fatores influenciadores podem ser considerados como 
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pontos de apego: o facto de gostar dos jogadores e os motivos geográficos (Robinson & Trail, 

2005). A preferência pelos jogadores, que pode-se considerar como apego a jogadores, foi a 

segunda razão mais escolhida para justificar porque sentiram, e continuam a sentir, apego à 

equipa desportiva (Robinson & Trail, 2005). Os motivos geográficos, que se pode relacionar 

com o apego à comunidade, foi a terceira razão mais predominante para, também, explicar o 

ato de se tornarem e continuarem a ser adeptos de uma determinada equipa (Robinson & 

Trail, 2005). 

O sucesso da própria equipa pode, igualmente, ser considerado como um ponto de apego. A 

concretização de um objetivo, ou o alcance de uma vitória, podem ser vividos pelo indivíduo 

como se fossem os seus feitos, portanto, pode-se considerar que é um ponto de apego que 

representa o sucesso (Robinson & Trail, 2005). Conforme os treinadores, os jogadores ou as 

equipas são bem-sucedidos, também os indivíduos que sentem apego irão vivenciar um 

aumento na conquista do sucesso (Robinson & Trail, 2005).  

Verificou-se que os motivos para participar numa atividade recreacional vão mudando ao 

longo do tempo, dependendo do contacto que os indivíduos têm com esta última (Robinson & 

Trail, 2005; Williams, Schreyer, & Knopf, 1990). Por exemplo, uma pessoa aficionada a uma 

equipa de futebol poderá, com o passar do tempo, começar a apreciar as qualidades estéticas 

do evento ou as aptidões físicas dos atletas (Robinson & Trail, 2005). Um estudo realizado a 

amadores de rafting concluiu que o motivo de escape é particularmente importante para quem 

inicia uma atividade de lazer, contudo, para os veteranos desta atividade este motivo torna-se 

consideravelmente menos relevante (Robinson & Trail, 2005; Wann et al., 1996).  

Esta conclusão indica que os motivos podem desenvolver-se e modificar-se de acordo com os 

pontos de apego (Robinson & Trail, 2005). Assim, os indivíduos expostos aos diferentes 

aspetos de um desporto, podem mudar a sua apreciação pelo evento ou os motivos para 

assistir, sugerindo diferentes combinações de possíveis motivos ou pontos de apego 

(Robinson & Trail, 2005). Logo, pode-se afirmar que, se o motivo que originou o contacto do 

indivíduo com determinado desporto não se mantém intacto ao longo da sua experiência, 

também o apego a este último irá modificar-se durante esse tempo. Desta forma, 

transportando as afirmações anteriores para o universo das corridas de automóveis, pode-se 

concluir que um indivíduo pode sentir apego para com a atividade em si e, mais tarde, 

direcioná-lo para o circuito, para um piloto ou até mesmo uma equipa.  



 

III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

66 

 

3.3.3.2. Apego ao lugar e à comunidade 

A relação entre o indivíduo e o local consiste numa variedade de emoções positivas como o 

amor, o orgulho ou o contentamento, contudo, o apego nem sempre envolve sentimentos 

positivos, podendo gerar-se uma aversão com o local através de experiências infelizes 

(Hosany et al., 2016; Manzo, 2005; Scannell & Gifford, 2010). A literatura da psicologia 

ambiental utiliza o termo “afeto ao local” para descrever tanto as emoções positivas, como as 

emoções negativas, dos visitantes em relação ao lugar (Halpenny, 2010; Hosany et al., 2016). 

As emoções são caracterizadas como estados afetivos que incluem episódios de sentimentos 

intensos associados a um referente específico (por exemplo: uma pessoa, um objeto ou um 

evento) e instiga, como resposta, comportamentos específicos (Cohen & Areni, 1991; Hosany 

et al., 2016). Para Hosany et al. (2016) e Morgan (2010) as emoções são como antecedentes 

ao apego, isto é, as experiências emocionais em relação a um lugar desenvolvem uma ligação 

denominada de “apego ao local”. Também as investigações na área do consumo apoiam esta 

ideia ao verificarem que as emoções sentidas ao longo do processo de consumo são, 

posteriormente, recuperadas para avaliar os comportamentos pós-consumo, assim, estas 

mesmas emoções influenciam o apego ao produto ou à marca (Hosany et al., 2016; Mugge, 

Schifferstein, & Schoormans, 2010; Orth et al., 2012).  

O apego ao local é um conceito recente com as suas raízes na psicologia/geografia ambiental 

e avalia as interações entre o lugar e o indivíduo (Hammitt et al., 2009; Low & Altman, 1992; 

Stokols & Shumaker, 1981). O apego representa um vínculo afetivo e emocional entre um 

indivíduo e um lugar particular (Giuliani & Feldmant, 1993; Kyle et al., 2003; Williams & 

Patterson, 1999). Este é definido como uma ligação afetiva a uma determinada área 

geográfica e o significado atribuído a essa mesma ligação (Hosany et al., 2016; Morgan, 

2010). Assim, o apego ao local descreve o fenómeno de união entre as pessoas e o lugar, 

como experiências positivas que criam um vínculo entre os indivíduos e o seu ambiente 

físico-social (Boo et al., 2011; Brown & Perkins, 1992; Kyle, Bricker, Graefe, & Wickham, 

2004). Morgan (2010), para a elaboração da sua investigação, considerou que o apego ao local 

se refere à experiência, e consequente significado, e de uma ligação a longo prazo a 

determinada área geográfica. A teoria de apego ao local pretende unir teorias de apego 

desenvolvidas na área da psicologia, com teorias de local (Hosany et al., 2016; Morgan, 

2010). Esta afirma que o apego ao local surge das interações sociais e das avaliações feitas 

pelo indivíduo ao seu meio envolvente, isto é, as experiências vividas no local são 
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interiorizadas a um nível inconsciente e subjetivamente manifestadas através do apego a esse 

mesmo lugar (Hosany et al., 2016). 

Segundo Wang e Chen (2015) a noção de local pode ser descrita como uma compilação de 

significados com base nas experiências humanas, nas relações, emoções, pensamentos, 

conhecimento, apego, compromisso e satisfação que um indivíduo ou grupo associa a um 

lugar particular. Williams, Patterson, Roggenbuck e Watson (1992) descrevem o significado 

de lugar como a tendência de ver o ambiente como um conjunto de atributos que permite a 

procura de uma atividade fundamental (Kyle et al., 2003). Neste contexto, o valor que o local 

tem para a pessoa tem como base a especificidade, funcionalidade, satisfação e a sua 

praticabilidade para as diferentes atividades de lazer (Kyle et al., 2003).  

A satisfação com o local é um aspeto da perceção de lugar que ocorre quando este obedece às 

expectativas preconcebidas, às necessidades ou à qualidade de vida que o indivíduo tenciona 

alcançar (Shamai, 1991; Stedman, 2002; Wang & Chen, 2015). Sempre que os recursos 

sociais e físicos dos contextos residenciais são vantajosos para satisfazer as necessidades e as 

preferências dos residentes, ocorre o apego com o local (Shumaker & Taylor, 1983; Wang & 

Chen, 2015).  

O apego à comunidade pode ser compreendido num sentido mais profundo de proximidade, 

através das relações locais com as pessoas e, por extensão, ao lugar com interações relacionais 

(Boo et al., 2011; Fried, 2000). Este apego pode ser definido, conceptualmente, como a 

extensão e padrão da participação social e da integração na comunidade e o sentimento ou o 

afeto em relação a esta última (Boo et al., 2011; McCool & Martin, 1994). O grau de apego 

com o lugar é suscetível à mudança e pode ser afetado por fatores como a satisfação, o tempo 

de residência, os eventos, as expectativas, entre outros (Chen & Šegota, 2015). Este apego 

também pode ser um efeito das características das pessoas e dos lugares, e assim, influenciar 

as atitudes e os comportamentos para com o local (Shumaker & Taylor, 1983; Wang & Chen, 

2015). Contudo, os indivíduos nem sempre criam uma relação de apego para com o local 

onde residem. Quando ao lugar são associadas determinadas relações negativas, ou quando 

este transmite um sentimento de opressão, os indivíduo sentem-se desvinculados com o local, 

podendo até sentir uma certa aversão para com o mesmo (Hosany et al., 2016; Relph, 1985; 

Relph, 1976).  
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Alguns estudos, baseados na avaliação da perceção dos impactos, têm insinuado que o apego 

dos residentes à comunidade afeta a sua perceção desses impactos (Boo et al., 2011; Gursoy, 

Jurowski, & Uysal, 2002; Gursoy & Rutherford, 2004; Jurowski et al., 1997; Lee & Back, 

2003). O conceito multidimensional de apego à comunidade é frequentemente aplicado na 

literatura de lazer, quando se pretende investigar a participação dos residentes em atividades 

desportivas (Boo et al., 2011; Kyle et al., 2004; Kyle, Absher, & Graefe, 2003). As equipas 

desportivas podem-se tornar representações simbólicas da comunidade, dessa forma, podem 

transmitir aos indivíduos o sentimento de pertença a essa comunidade (Anderson & Stone, 

1981; Robinson & Trail, 2005).  

Investigadores da área do lazer, inspirados no trabalho de geógrafos e psicólogos ambientais, 

dividem em duas partes o significado que os locais possuem para os indivíduos, sendo estas, a 

dependência com o lugar e identidade com o mesmo (Schreyer, Jacobs, & White, 1981; Kyle 

et al., 2003).  

a) Identidade com o local 

Quando uma pessoa vive num determinado local por um extenso período de tempo, 

frequentemente, esta desenvolverá sentimentos de afeto ou uma sensação de pertença para 

com o lugar, fazendo com que este seja parte da sua identidade (Hay, 1998; Morgan, 2010). A 

identidade é um conjunto de significados ligados ao ego que serve como referência para guiar 

o comportamento perante situações (Stets & Biga, 2003; Wang & Chen, 2015). A identidade 

também é definida como partes do ego compostas por significados que as pessoas associam a 

múltiplos papéis, por elas desempenhados, nas diferentes sociedades contemporâneas 

(Ballouli et al., 2016; Stryker & Burke, 2000). Este papéis são como padrões de identidade, 

isto é, são representações ou crenças cognitivas relativas aos pressupostos desses mesmos 

papéis (Ballouli et al., 2016; Stryker & Burke, 2000). O padrão de identidade do indivíduo 

interage com os significados situacionais percebidos e provoca uma comparação cognitiva 

entre o papel ideal e o papel situacional impactado (Ballouli et al., 2016). Quando esta 

comparação cognitiva revela-se positiva, resulta em emoções positivas e eventualmente em 

comportamentos (Ballouli et al., 2016; Stryker & Burke, 2000). 

Desta forma, a identificação com o local é determinada não só pelos componentes físicos, mas 

também, pelo significado e pela associação desenvolvidos entre as pessoas e o lugar (Bott, 

Cantrill, & Myers, 2003; Wang & Chen, 2015). A identificação com o local tem sido definida 

como uma dimensão mais emocional, ou até mesmo simbólica, da ligação com o lugar que é 
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formada e intensificada ao longo do tempo (Korpela, 1989; Wang & Chen, 2015).  A 

identificação é estabelecida como as dimensões do ego que definem a identidade pessoal do 

indivíduo em relação com o ambiente físico por meios de um complexo padrão de ideais, 

crenças, preferências, sentimentos, valores e objetivos conscientes e inconscientes e 

tendências e aptidões comportamentais relevantes para este contexto (Chen, & Šegota, 2015; 

Kyle, Graefe, & Manning, 2005; Proshansky, 1978). Alguns investigadores afirmam que o 

tempo e a experiência num determinado local são importantes para fortalecer os significados e 

as ligações emocionais que, por seu lado, são centrais para relação indivíduo-local (Moore & 

Graefe, 1994; Wang & Chen, 2015).  

Alegre e Juaneda (2006) afirmam que quando os turistas visitam um determinado lugar, estes 

desenvolvem uma ligação emocional com o local, sendo esta última um importante ponto para 

compreender o seu comportamento. Aceitando a afirmação anterior como verdadeira, Gu e 

Ryan (2008) indicam que o mesmo processo pode ser aplicado aos residentes, assumindo que 

as comunidades possuem um forte sentido de cooperação e identidades comuns com base 

tanto nas suas redes sociais como nas suas relações familiares.  

A identificação social é a autoidentidade descritiva resultante da participação em categorias 

sociais como a nacionalidade, o género, a raça, a ocupação ou as equipas desportivas, nas 

quais as povoações poderão ser inseridas (Gu & Ryan, 2008; Hogg & Abrams, 1988: 325). 

Desta forma, pode-se deduzir que os atributos sociais e físicos de um local ajudam a criar um 

sentimento de pertença (Gu & Ryan, 2008).  

No geral, os residentes opõem-se ao desenvolvimento do turismo quando sentem que este é 

uma ameaça às suas identidades (Mason & Cheyne, 2000; Wang & Chen, 2015). A identidade 

afeta o comportamento ao servir como fonte de informação quando o indivíduo faz intenção 

de agir (Hagger, Anderson, Kyriakaki, & Darkings, 2007; Wang & Chen, 2015). Uma 

identificação positiva e uma ligação com o local ocorre quando os recursos físicos e sociais, 

no ambiente residencial, são os adequados para satisfazer as necessidades e as preferências 

dos residentes influenciando, assim, as suas atitudes e consequente comportamento para com 

o lugar (Shumaker & Taylor, 1983; Wang & Chen, 2015). Também Ashforth, Harrison e 

Corley (2008) e Chen e Šegota (2015) mencionam que a identidade com o local influencia a 

identidade do indivíduo a todos os níveis, de tal forma que o local estabelece uma profunda 

relação com o indivíduo afetando-o desde a sua autodefinição até aos seus valores, objetivos, 

crenças e, posteriormente, comportamentos.  
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A natureza e a intensidade da identificação dos residentes para com o lugar, e da ligação com 

a comunidade e paisagem circundante, podem ser importantes fatores para uma coexistência 

entre residentes e a indústria do turismo (Kitnuntaviwat & Tang, 2008; McCool & Martin, 

1994; Wang & Chen, 2015). Assim, pode-se concluir que a identificação com o local 

influencia as atitudes e o apoio dos residentes para com o turismo, por seu lado, a 

autoidentidade do indivíduo é um bom determinante do comportamento (Nunkoo & Gursoy, 

2012; Wang & Chen, 2015).  

b) Dependência ao lugar 

Definido como um apego funcional, a dependência ao local reflete a importância de um 

recurso em fornecer as comodidades necessárias para as atividades desejadas pelos indivíduos 

(Kyle et al., 2003; Stokols & Shumaker, 1981; Williams, Patterson, Roggenbuck, & Watson, 

1992; Williams & Roggenbuck, 1989). A dependência é uma indicação da existência de 

conhecimento relativo a lugares alternativos de lazer, reconhecendo a decisão do indivíduo 

em escolher um determinado local específico em vez de todas as outras alternativas (Kyle et 

al., 2003).  

Este tipo de apego funcional é como que inserido nas características físicas da área em 

questão e relacionado com as necessidades específicas da atividade de lazer (Hosany et al., 

2016; Su, Cheng, & Huang, 2011). A dependência reflete a capacidade do local em atingir os 

objetivos de entre uma variedade de alternativas (Hosany et al., 2016; Jorgensen & Stedman, 

2001).  

Hosany et al. (2016), através da sua investigação, concluíram que as emoções como o amor, o 

prazer, a alegria, o deslumbramento, o zelo e a inspiração são centrais para a construção das 

experiências turísticas. Estes sentimentos contribuem para a consolidação da identificação e 

da dependência com o local, desta forma, os mesmos autores (2016) comprovam que as 

emoções são antecedentes da identificação e da dependência. Quando um indivíduo possui 

níveis reduzidos de emoções negativas e níveis elevados de identidade e dependência com o 

lugar consegue, da mesma forma, desenvolver um forte apego com o local (Hosany et al., 

2016).  
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3.4. Modelo Conceptual 

Anteriormente, abordou-se a teoria de apego ao local e identificou-se as suas dimensões: a 

identidade – a forma como os indivíduos se identificam com os locais que consideram únicos 

– e a dependência – que diz respeito às qualidades funcionais dos lugares e como estes 

proporcionam os resultados procurados pelos indivíduos em comparação com os outros locais 

(Brown, Smith, & Assaker, 2016; Stokols & Shumaker, 1981; Twigger-Ross & Uzzell, 1996; 

Williams & Roggenbuck, 1989). No contexto do desporto, a identificação é definida como a 

orientação do indivíduo em relação aos outros objetos (a equipa) e resulta em emoções ou 

sentimento de um forte apego (Ballouli et al., 2016; Fink et al., 2002). Vários autores 

determinaram que existem vários pontos de apego associados à ligação com a equipa ou com 

a organização desportiva, sejam estes um jogador, um treinador ou uma comunidade (Ballouli 

et al., 2016; Robinson & Trail, 2005; Trail et al., 2000, 2003). Verifica-se, portanto, que a 

construção do apego tem despertado o interesse de inúmeros autores, e revela-se que este 

pode desenvolver-se em relação a um qualquer objeto, seja à cidade onde reside, à equipa 

desportiva que apoia ou a um jogador.  

Segundo Brown et al. (2016), estudos anteriores forneceram um forte apoio quanto à 

utilização das variáveis “dependência”, “afeto” e “identidade” com o local para medir o apego 

ao espaço onde decorre o evento desportivo, onde o espectador vive uma experiência superior 

às fornecidas por outros locais e onde as suas reações emocionais moldarão a sua identidade. 

Torna-se, portanto, importante reconhecer o poder simbólico dos locais desportivos (Brown et 

al., 2016). As pessoas tornam-se apegadas aos locais quando estes possuem fortes símbolos 

visuais, e os eventos desportivos conseguem comunicar uma série de imagens que acabam por 

representar determinados desportos, eventos ou locais (Brown et al., 2016; Smith, 2005a, 

2005b).  

Os espaços desportivos servem como manifestações da cultura desportiva e ajudam os 

indivíduos a manter memórias e reforça as suas identificações com os locais (Brown et al., 

2016; Ramshaw & Hinch, 2006). Ballouli et al. (2016) defendem a inclusão de um novo tipo 

de apego, sendo este o apego ao circuito. Para o presente estudo e tendo em conta que existe 

uma relação histórica entre as corridas automobilísticas e a cidade de Vila Real, faz sentido 

seguir os passos dos autores mencionados e incluir no presente modelo conceptual a variável 

de “apego à cidade” e “apego ao circuito”.  
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Os resultados do estudo realizado por San Martín et al. (2017) revelaram que as atitudes dos 

residentes em relação ao turismo são positivamente influenciados pela sua perceção dos 

impactos positivos económicos e socioculturais, e são negativamente influenciados pela sua 

perceção dos impactos socioculturais negativos. Segundo Nunkoo e Ramkissoon (2011), o 

trabalho de investigação relacionado com as atitudes dos residentes relativamente ao turismo 

sugere que a população anfitriã é influenciada pelos impactos positivos percecionados 

(benefícios). Vários estudos sugerem que o apoio dos residentes à organização de 

megaeventos aumenta conforme se torna mais forte a sua perceção dos impactos positivos 

(Gursoy & Kendall, 2006; Gursoy et al., 2017).  Denota-se a existência de uma relação 

positiva entre as perceções dos residentes quanto aos impactos positivos e o seu apoio 

(Gursoy & Rutherford, 2004; Lee, Kang, Long, & Reisinger, 2010; Nunkoo & Ramkissoon, 

2010b; Oviedo-Garcia, Castellanos-Verdugo, & Martin-Ruiz, 2008). Por sua vez, 

investigações anteriores também indicam que quanto maior for a perceção dos impactos 

negativos, menor será o apoio dos residentes (Gursoy, Chi, & Dyer, 2009; Gursoy et al., 

2002; Gursoy & Rutherford, 2004; Nunkoo & Ramkissoon, 2010b, 2011). Verifica-se uma 

relação inversa entre a perceção de impactos negativos e o apoio dos residentes (Gursoy & 

Kendall, 2006; Gursoy et al., 2017; Prayag et al., 2013). Sugere-se, portanto, que os 

benefícios e os custos percecionados influenciam o apoio ao turismo (Nunkoo & Ramkissoon, 

2011). 

O envolvimento refere-se aos níveis de ligação psicológica, às perceções de relevância 

pessoal e ao grau de compromisso que um indivíduo tem para com um objeto, uma atividade, 

um lugar ou uma experiência (Brown, Smith, & Assaker, 2016; Funk, Ridinger, & Moorman, 

2004; Gross & Brown, 2008; Kyle & Chick, 2002). No turismo de desporto, o envolvimento 

tem sido definido como um estado inobservável de motivação, de entusiamo e de interesse em 

relação à atividade ou ao produto (Brown et al., 2016; Havitz & Dimanche, 1997). Organ et 

al. (2015) defendem que os visitantes que participam mais intensamente nas atividades de um 

festival, tornam-se mais envolvidos com o mesmo e têm menor perceção dos impactos 

negativos. Verifica-se, assim, que o envolvimento ameniza os aspetos negativos da atividade 

em questão e exalta os seus aspetos positivos. Tendo em conta as investigações mencionadas, 

propõe-se as seguintes hipóteses para o presente estudo: 

H1: O apego à cidade influencia positivamente o apego ao circuito. 

H2: O apego à cidade influencia positivamente o envolvimento. 
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H3: O envolvimento influencia positivamente o apego ao circuito. 

H4: O apego ao circuito influencia positivamente o apoio conativo.  

H5: O envolvimento influencia positivamente os benefícios percecionados.  

H6: O envolvimento influencia negativamente os custos percecionados.  

H7: Os benefícios influenciam positivamente a atitude. 

H8: Os custos influenciam negativamente a atitude. 

H9: O envolvimento influencia positivamente a atitude.   

H10: A atitude global dos residentes influencia positivamente o seu apoio conativo.  

H11: O envolvimento influencia positivamente o apoio conativo.  

O governo é o ator principal no processo político do desenvolvimento do turismo e tem vindo 

a adotar uma abordagem cada vez mais intervencionista (Bramwell, 2011; Nunkoo & Smith, 

2013; Ruhanen, 2013). Este controla a indústria através de diferentes ministérios, instituições, 

legislações ou programas e iniciativas de investimento, e intervém por motivos ambientais, 

políticos ou económicos (Elliot, 1997; Nunkoo & Smith, 2013; Nyaupane & Timothy, 2010). 

O desempenho político abrange temas como a corrupção, a imparcialidade e a proteção dos 

direitos dos cidadãos (Nunkoo & Smith, 2013; Wong et al., 2011). Tal como já foi 

mencionado, as instituições governamentais criam medidas políticas e em troca recebem a 

confiança dos indivíduos satisfeitos e desconfiança de quem se sentiu descontente (Citrin, 

1974; Nunkoo & Smith, 2013). No desenvolvimento do turismo, os cidadãos responsabilizam 

o governo pelas medidas adotadas e exigem-lhe uma melhoria nas políticas sustentáveis que 

afetam o seu quotidiano (Bramwell, 2011; Nunkoo & Smith, 2013). Desta forma, verifica-se 

que o desempenho dos atores governamentais tem uma influência direta na forma como os 

cidadãos o percecionam (Nunkoo & Smith, 2013). 

A teoria institucional da confiança política (Institutional Theory of Political Trust) afirma que 

a confiança política faz parte do sistema político e é influenciada pelo desempenho das 

instituições governamentais (Mishler & Rose, 2001, 2005; Nunkoo & Gursoy, 2017). O 

desempenho político está relacionado com a capacidade do governo em produzir bens 

processuais, tais como, proporcionar tratamento equitativo, direitos de proteção civil e 

garantir uma administração transparente e eficiente (Lühiste, 2006; Nunkoo & Gursoy, 2017). 
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Também no setor do turismo o governo tem os mesmos objetivos políticos e sociais, sendo 

estes, garantir um processo democrático de desenvolvimento do turismo e uma representação 

adequada das comunidades locais ao longo do planeamento, manter um equilíbrio de poder 

entre os stakeholders e proteger os direitos dos residentes (Nunkoo & Gursoy, 2017). 

A premissa é que os cidadãos confiam em algo eficaz, desta forma, a confiança política tem 

como base o bom desempenho das instituições (Hetherington, 1998; Mishler & Rose, 2005; 

Nunkoo & Gursoy, 2017). Assim, as instituições governamentais desenvolvem a confiança 

quando estas apresentam medidas eficazes aos olhos do público (Nunkoo & Gursoy, 2017). 

Esta afirmação é especialmente legítima na área do turismo onde o papel do governo é 

crucial, pois este é responsável por todas as decisões políticas (Bramwell, 2011; Nunkoo & 

Gursoy, 2017; Zhao & Timothy, 2015). Desta forma, pode-se afirmar que o governo consegue 

a confiança dos residentes quando estes percecionam um bom desempenho da sua parte. 

Tal como se afirmou anteriormente, diversos autores assumem a existência de vários pontos 

de apego associados a vários objetos (Ballouli et al., 2016; Robinson & Trail, 2005; Trail et 

al., 2000, 2003). Assim, para a presente investigação considera-se relevante assumir um outro 

ponto de apego, sendo este, o apego ao governo local. Belaid e Behi (2011), na sua 

investigação sobre o papel do apego na construção das relações entre consumidores e marcas, 

afirmam que numa relação interpessoal, a paixão e os sentimentos de apego originam um 

elevado desejo de depender do parceiro e de confiar que este cumprirá as suas promessas. 

Desta forma, Belaid e Behi (2011) afirmam que os consumidores, ao sentirem apego pela 

marca, poderão acreditar que esta não tem intenção de lhes mentir, de quebrar promessas ou 

de tirar partido das suas vulnerabilidades. Assim, Belaid e Behi  (2011) defendem que o 

apego está relacionado com a confiança, quanto mais apego o consumidor sente pela marca, 

mais confiança deposita nesta última. Considerando as afirmações anteriores e refletindo 

sobre a presente investigação, pode-se auferir a existência de uma relação positiva entre o 

apego ao governo local e a confiança no mesmo. Propõe-se, portanto, as seguintes hipóteses 

de investigação: 

H12: O envolvimento influencia positivamente o desempenho político percebido.  

H13: O apego ao governo local influencia positivamente o desempenho político 

percebido. 

H14: O apego ao governo local influencia positivamente a confiança no governo. 
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H15: O desempenho político influencia positivamente a confiança no governo. 

A maioria das decisões ao longo dos processos de licitação, planeamento e organização de 

megaeventos tende a ser politicamente carregada, com o mínimo envolvimento e contributo 

da parte dos residentes que, por seu lado, podem não receber muitos benefícios económicos 

(Gursoy et al., 2017; Henne, 2015). Uma troca social necessita de confiança para que seja 

recíproca (Kayat, 2002; Nunkoo & Ramkissoon, 2011). A troca social tem por base relações 

sociais duradouras (por exemplo, entre a comunidade anfitriã e a indústria do turismo), em 

oposição a transações únicas como num contexto comercial (Cook, 2000; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011).  

A confiança é considerada como parte integrante da cultura política (Lovell, 2001; Nunkoo & 

Ramkissoon, 2011). Esta cria relações que salientam o desenvolvimento económico, a 

legitimidade das instituições governamentais e promove objetivos que são do interesse da 

sociedade (Gilson, 2003; Nunkoo & Ramkissoon, 2011). A confiança pública nas instituições 

é importante para a obtenção de apoio político para o desenvolvimento, pois esta afeta as 

atitudes da comunidade em relação aos atores políticos e às medidas governamentais (Easton, 

1965; Klingemann, 1999; Norris, 1999; Nunkoo & Ramkissoon, 2011). A confiança permite 

uma cooperação entre duas partes, assim, para a sociedade civil e para a democracia liberal, 

esta revela-se importante para a obtenção da credibilidade dos residentes nas decisões 

políticas (Lovell, 2001; Nunkoo & Ramkissoon, 2011).  

Desta forma, a confiança dos residentes no governo e nos organizadores do evento, ao ter um 

papel crucial na legitimidade das decisões, pode exercer uma influência significativa nas suas 

perceções dos impactos (Gursoy et al., 2017; Nunkoo, 2015). Propõe-se que o nível de 

confiança dos residentes nas instituições turísticas é um dos antecedentes dos benefícios e dos 

custos percecionados (Nunkoo & Ramkissoon, 2011). Baixos níveis de confiança podem 

levar a que os residentes acreditem que os organizadores do evento não se esforçarão para 

minimizar as suas consequências negativas, originando a que os primeiros se sintam 

apreensivos pois pressupõem que o evento trará mais custos do que benefícios, assim, põe em 

causa a legitimidade do governo e prejudica a aceitabilidade do turismo na região (Gursoy et 

al., 2017; Hetherington, 1998; Miller & Listhaug, 1999; Nunkoo & Ramkissoon, 2011). 

No caso de eventos organizados pelo próprio poder político, verifica-se que a confiança no 

governo exerce influência nas decisões dos cidadãos seja para apoiar, ou não, as medidas 
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criadas (Hetherington, 2004; Nunkoo et al., 2012). Os indivíduos baseiam-se na sua confiança 

nas instituições antes de fazerem julgamentos sobre a aceitabilidade de um projeto (Bronfman 

et al., 2009; Nunkoo & Ramkissoon, 2011). Tendo em conta as afirmações anteriores, propõe-

se as seguintes hipóteses: 

H16: A confiança no governo influencia negativamente os custos percebidos.  

H17: A confiança no governo influencia positivamente os benefícios percebidos.  

H18: A confiança no governo influencia positivamente o apoio conativo.  

 

Figura 7 - Modelo conceptual da investigação 
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A presente investigação é um estudo transversal pois avalia um fenómeno em um 

determinado espaço de tempo através da perspetiva de vários indivíduos (Greener, 2008). O 

método que melhor se enquadra para a realização deste estudo é o quantitativo. Tal justifica-

se pela natureza da investigação, visto que, a abordagem quantitativa está geralmente 

associada a um método dedutivo para testar teorias (Greener, 2008).  

 

4.1. Amostra em estudo e obtenção de dados 

As corridas de WTCC vieram alterar o quotidiano dos residentes de Vila Real. Se as corridas 

citadinas de menor repercussão desde logo provocavam determinados impactos sobre os 

habitantes desta cidade nortenha, a competição de WTCC, sendo um evento internacional, 

trouxe novos impactos sociais e económicos. O sucesso desta competição internacional está, 

em grande parte, dependente do apoio dos vila-realenses. No entanto, os residentes são 

também o grupo mais afetado pelas consequências desta atividade desportiva.  

Para definir a amostra, consideraram-se cinco zonas da cidade, em função da sua proximidade 

ao circuito (figura 8), de forma a obter respostas de residentes de todas essas zonas. A 

população-alvo de cada zona está referida na tabela 1. A zona 1, ilustrada na figura 8 a 

vermelho, inclui a freguesia de Mateus, a freguesia de São Pedro e uma parte da Nossa 

Senhora da Conceição. A zona 2, representada a laranja, contém a freguesia de São Dinis e de 

Nossa Senhora da Conceição. A zona 3 compreende as freguesias de Folhadela e Arroios, 

apresentadas a violeta na ilustração. A zona 4, evidenciada pela cor amarela, abrange a 

freguesia de Parada de Cunhos, de São Dinis, parte de Lordelo e de Borbela. Por fim, a zona 

5, assinalada a verde, engloba parte da freguesia de Constantim.  
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Figura 8 - Ilustração das freguesias para a recolha de dados. 

 

Tabela 1 - População residente com idade superior a 18 anos da cidade de Vila Real, segundo as zonas 

consideradas, em 2011 (Fonte: INE Base Geográfica de Referenciação da Informação) 

 Número de habitantes 

Zona 1 6792 

Zona 2 9368 

Zona 3 1591 

Zona 4 3946 

Zona 5 761 

Total 22458 

 

Tratando-se de um estudo realizado a residentes de uma cidade prevê-se, à partida, a 

necessidade de contornar diversos entraves. Um desses obstáculos refere-se à heterogeneidade 

da população em causa, sendo imperativo obter uma amostra representativa da mesma. 

Decidindo-se, portanto, que esta deveria ser obtida através de um método que a permitisse 

conseguir de forma aleatória. Por fim, existe ainda a preocupação de facilitar o acesso ao 

inquérito de forma a contornar as impossibilidades de responder devido a questões de tempo e 

de oportunidade.  

Como forma de responder a estas dificuldades, concluiu-se que a melhor solução seria criar 

um panfleto informativo referente à realização do questionário. Para a criação deste folheto 
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pensou-se que, acima de tudo, este deveria ser apelativo e de fácil leitura, capaz de passar 

rapidamente a sua mensagem. Por conseguinte, decidiu-se utilizar uma imagem das corridas 

internacionais no circuito de Vila Real, acompanhada por cores vibrantes e facilmente 

associadas a corridas automobilísticas e optou-se por elaborar uma comunicação curta e direta 

de forma a não perder o leitor. Ainda que o panfleto indique todas as informações iniciais 

necessárias para se compreender o seu objetivo principal, poderia, no entanto, suscitar 

algumas dúvidas, criando a necessidade de se disponibilizar um meio de contacto que 

permitisse o seu esclarecimento. Assim, criou-se um email exclusivo para este inquérito, 

encontrando-se divulgado no folheto.  

No total foram impressos mais de 2000 panfletos, representados na figura 9, que ao longo dos 

meses Abril, Maio e Junho foram difundidos pela empresa CTT – Correios de Portugal, S.A., 

através do seu serviço Drop Mail que permite selecionar determinadas zonas geográficas, 

especificando a sua entrega em residências dentro das freguesias União de Freguesias de Vila 

Real (São Pedro, São Dinis e Nossa Senhora da Conceição), Arroios, Mateus, Folhadela, 

Parada de Cunhos e Constantim.  

 

Figura 9 - Panfleto relativo ao questionário. 

De forma a colmatar possíveis adversidades relativas a dificuldades de acesso ou falta de 

oportunidade e tempo, decidiu-se desenvolver o questionário num formulário no aplicativo 

Google Docs, que permite a sua disponibilização online. O questionário permaneceu acessível 

ao longo dos meses Abril, Maio e Junho, até à data da realização das corridas internacionais. 
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Para acederem ao estudo os residentes apenas necessitariam de utilizar o código qr ou digitar 

o endereço de web, ambos indicados no panfleto.  

As redes sociais têm-se revelado como bons métodos de divulgação, pois permite alcançar um 

elevado número de pessoas num curto espaço de tempo. Assim, de forma a suprir e prevenir 

possíveis contratempos relacionados com os panfletos, optou-se por divulgar nas redes socias 

o endereço do questionário, acompanhado pelo mapa da figura 8 e pelas limitações referentes 

à idade dos participantes e ao seu local de residência.  

No total foram preenchidos 268 questionários, no entanto, após uma verificação em que se 

confirmou, através do código postal, se a localização de residência se inseria na área da cidade 

referida na figura 8, foram consideradas apenas 217 respostas válidas.  

Os dados demográficos da amostra representados na tabela 2 indicam-nos que esta é 

composta na sua maioria por indivíduos do sexo masculino (62,2%), nas faixas etárias dos 30 

aos 44 anos (39,2%), com nível de escolaridade superior (63,1%), naturais de Vila Real 

(56,2%) e que residem nesta cidade há mais de 20 anos (71%). É de salientar a baixa 

representatividade de indivíduos situados na faixa etária com mais de 65 anos (6,9%), com o 

nível básico de escolaridade (4,1%). No que se refere às zonas, a distribuição é semelhante à 

da população (tabela 1), notando-se, no entanto, uma ligeira sobrerepresentação da zona 1. 

Tabela 2 – Dados demográficos da amostra (N = 217) 

  N % 

Sexo 
Feminino 82 37,8 

Masculino 135 62,2 

Faixa Etária 

18-29 45 20,7 

30-44 85 39,2 

45-64 72 33,2 

65 + 15 6,9 

Nível de Escolaridade 

Básico 9 4,1 

Secundário 71 32,7 

Superior 137 63,1 

Naturalidade em Vila Real Não 95 43,8 

Sim 122 56,2 

Tempo de Residência em Vila Real 

Até 5 anos 12 5,5 

6 a 10 anos 18 8,3 

11 a 20 anos 33 15,2 

Mais de 20 anos 154 71,0 

Zonas 

1 83 38,2 

2 85 39,2 

3 17 7,8 
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4 26 12 

5 6 2,8 

 

 

4.2. Variáveis e análises do modelo conceptual 

A escolha das análises a serem realizadas teve como base a amostra recolhida e a estrutura do 

modelo conceptual. Desta forma, começa-se por elucidar e identificar os diferentes tipos de 

variáveis pertencentes ao modelo conceptual e, seguidamente, especifica-se as análises 

selecionadas justificando-se a sua escolha.   

Variáveis exógenas – são consideradas variáveis exógenas os conceitos que explicam outros 

conceitos do modelo conceptual (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017). Quando a variável 

serve apenas como uma variável independente, esta é considerada como exógena (Hair et al., 

2017). Num modelo conceptual estas poderão ser facilmente identificadas, pois são as únicas 

que possuem setas indicativas no sentido de si para outras (Hair et al., 2017), verificando-se 

uma relação de influência gerada por si mesma, no entanto, não são influenciadas por 

nenhuma outra variável. No caso do modelo conceptual da presente investigação está-se 

perante duas variáveis exógenas, sendo estas “apego à cidade” e “apego ao governo local”.  

Variáveis mediadoras – um efeito mediador é criado quando uma terceira variável intervém 

entre dois conceitos relacionados (Hair et al., 2017). A aplicação de uma variável mediadora 

está relacionada com o facto de se querer explicar a existência de uma relação entre variáveis 

exógenas e endógenas (Hair et al., 2017). Quando o investigador detém algumas dúvidas 

quanto ao porquê da existência de uma relação entre duas variáveis, ou, se esta é a única 

relação entre elas, este poderá recorrer a uma variável mediadora que recebe contributos 

(inputs) da variável exógena e os traduz em resultados (outputs) que são considerados a 

variável endógena (Hair et al., 2017). A presente investigação tem as seguintes variáveis 

mediadoras: o envolvimento, o desempenho político percebido, a confiança no governo local, 

os benefícios, os custos, o apego ao circuito e a atitude.  

Variável dependente – a sequência da construção de um modelo conceptual tem como base a 

teoria, a lógica ou as experiências práticas observadas pelo investigador (Hair et al., 2017). 

Esta sequência é elaborada da esquerda para a direita, nas quais as variáveis independentes 

(indicadores) situam-se à esquerda, e as variáveis dependentes (consequências) encontram-se 

no lado direito (Hair et al., 2017). Desta forma, as variáveis à esquerda são tidas como 
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precedentes que preveem as variáveis da direita (Hair et al., 2017). Neste caso, apresenta-se 

como variável dependente o apoio comportamental dos residentes, visto que é o resultado das 

sequências relacionais anteriores apresentadas no modelo conceptual.   

4.2.1. Modelo de medida 

O modelo de medida descreve as relações entre as variáveis latentes e as suas medidas, isto é, 

os seus indicadores ou instrumentos de medida (Hair et al., 2017). Estas relações surgem da 

teoria (Hair et al., 2017) que o investigador recolhe para a realização do seu estudo. O modelo 

de medida é antecedente ao modelo estrutural dado que, os testes realizados às relações entre 

conceitos por este último, apenas se tornam válidos e fiáveis quando o modelo de medida 

explica como essas variáveis são medidas (Hair et al., 2017). Como o presente estudo é 

constituído por medidas refletivas, isto é, os itens de medida são causados pela mesma 

variável, ou seja, estes descendem do mesmo domínio (Hair et al., 2017), a avaliação da 

relação entre os instrumentos de medida e as variáveis será realizada através da fiabilidade 

das escalas, da validade convergente e da validade discriminante.   

4.2.2. Modelo estrutural 

A análise ao modelo conceptual do presente estudo foi realizada por meio do modelo de 

equações estruturais (SEM – structured equation modeling), utilizando o método de mínimos 

de quadrados parciais (PLS – partial least squares), por meio do software SmartPLS3. O 

PLS-SEM é utilizado primariamente no desenvolvimento de teorias em estudos exploratórios 

e foca-se em explicar a variância das variáveis dependentes ao examinar o modelo (Hair et al., 

2017). Este método baseia-se nas relações entre as variáveis predefinidas, assim como, nas 

ligações entre as variáveis e as suas medidas (Hair et al., 2017). A escolha deste modelo recai 

sobre o facto de se estar perante um complexo modelo composto por múltiplas variáveis e 

indicadores, pelo pequeno tamanho da amostra, pela distribuição anormal dos seus dados e 

por se pretender explicar as relações entre estas múltiplas variáveis, tal como aconselham os 

autores Hair et al. (2017). A avaliação às relações estruturais será efetuada através dos 

métodos de avaliação dos coeficientes de regressão e valores p e coeficiente de determinação 

(valor R2). 
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4.3. Estrutura do questionário e instrumentos de medida 

O questionário foi construído de forma a averiguar a influência de várias construções sobre o 

apoio dos residentes relativamente à realização do desporto motorizado em circuitos 

citadinos. Este tipo de construções não se devem medir diretamente, devem ser avaliadas  

indiretamente através de um conjunto de indicadores (perguntas num questionário) que 

servirão como fatores aproximados, desta forma, cada item representa um único aspeto de um 

conceito abstrato mais alargado (Hair et al., 2017).  

As variáveis de apego à cidade, apego ao circuito e apego ao governo foram compostas por 

três questões cada uma e as respostas foram indicadas numa escala de 1 a 5, sendo 1–nada e 

5– muitíssimo. Para a análise do envolvimento foram desenvolvidas sete questões compostas 

por frases representativas de envolvimento às quais os residentes responderiam numa escala 

de concordância de 1 a 4, sendo 1 – não são nada e o 4 – muitíssimo/são extremamente. As 

variáveis de custos e benefícios medidas por cinco questões, no qual os residentes avaliariam cada 

um dos impactos apresentados numa escala de 1 a 4, no qual 1 – não é nada e o 4 – são extremamente. 

A confiança no governo local foi avaliada através de quatro questões e as opções de resposta eram 

compostas por uma escala de 1 a 5, sendo 1 – desconfio muito e 5 – confio muito. A variável de 

desempenho político percebido possuía quatro afirmações como instrumentos de medida, às quais se 

pretende que os residentes indiquem o seu grau de concordância através de cinco opções, em que 1 – 

discordo fortemente e 5 – concordo fortemente. Para avaliar a atitude global selecionou-se quatro 

afirmações bipolares, às quais se pretendia que os residentes escolhessem entre pares de adjetivos 

(má/boa, prejudicial/benéfico, errada/acertada e insensata/sensata) utilizando uma escala de 1 a 7, com 

a legenda de 1 – extremamente (adjetivo negativo) e 7 – extremamente (adjetivo positivo). A variável 

de apoio conativo (comportamental) foi composta por quatro afirmações cujas opções de resposta 

eram constituídas por uma escala de 1 a 5, em que 1 – discordo fortemente e 5 – concordo fortemente.  

Tabela 3 - Variáveis e instrumentos de medida 

Variáveis Instrumentos de Medida Fonte 
   

Apego à Cidade 

- Pessoalmente, em que medida se sente ligado a 

Vila Real? 

- Sente que faz parte de Vila Real? 

- Sente que pertence a Vila Real? 

Adaptada de  

Hammitt, Kyle e Oh 

(2009) Apego ao Circuito 

- Sente-se apegado ao Circuito de Vila Real? 

- Em que medida se identifica com o Circuito de 

Vila Real? 

- O Circuito de Vila Real representa algo para 

si? 

Apego ao Governo - Qual é a sua simpatia pelo atual executivo 

municipal? 
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- Em que medida se identifica com o atual 

executivo municipal? 

- Pessoalmente, em que medida se sente 

afeiçoado ao atual executivo municipal? 

Envolvimento 

- As corridas de automóveis representam algo 

para si? 

- Para si, as corridas de automóveis são 

necessárias? 

- Para si, as corridas de automóveis são 

relevantes? 

- Para si, as corridas de automóveis são 

fascinantes? 

- Para si, as corridas de automóveis são 

interessantes? 

- Para si, as corridas de automóveis são 

apelativas? 

- Para si, as corridas de automóveis são 

entusiasmantes? 

Zaichkowsky (1994) 

Custos 

- As despesas incorridas pela Câmara para a 

realização das corridas de WTCC / WTCR são 

um desperdício de dinheiro público que podia 

ser usado para outros fins? 

- A realização de corridas de automóveis em 

Vila Real são uma perturbação para a vida dos 

residentes? 

- A realização de corridas de automóveis em 

Vila Real é prejudicial para o ambiente? 

- Os níveis de ruído durante as corridas de 

automóveis são um incómodo para a população? 

- A realização das corridas de automóveis gera 

condicionamentos de trânsito que são 

prejudiciais aos residentes? 

Itens selecionados de 

Fredline, Deery e Jago 

(2013) 

Benefícios 

- A realização das corridas de WTCC / WTCR 

aumenta o orgulho dos vila-realenses na cidade? 

- A realização das corridas de WTCC / WTCR 

atrai turistas a Vila Real? 

- A realização das corridas de WTCC / WTCR é 

benéfica para a imagem da cidade? 

- A realização das corridas de WTCC / WTCR 

beneficia a economia local? 

- As despesas incorridas pela Câmara para a 

realização das corridas de WTCC / WTCR são 

um estímulo para a economia local? 

Confiança no 

Governo Local 

- Confia ou desconfia no Presidente e nos 

vereadores para tomarem as melhores decisões 

relativamente à realização de corridas de 

automóveis em Vila Real? 

- Confia ou desconfia na Câmara para fazer o 

melhor para a cidade, com respeito à realização 

de corridas de automóveis em Vila Real? 

- Confia ou desconfia na Câmara para defender 

os interesses dos munícipes no que respeita à 

realização de corridas de automóveis em Vila 

Com base em 

Nunkoo e Smith (2013) 
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Os dados sociodemográficos foram obtidos no final do questionário, no qual se solicitava aos 

residentes que indicassem, através de escolha múltipla, o seu género, qual a sua faixa etária, o 

nível de escolaridade, se é natural de Vila Real e há quanto tempo reside nesta cidade 

transmontana. Como forma de controlar a amostra aceitando apenas residentes de Vila Real, 

solicitou-se os últimos três dígitos do seu código postal. O questionário guardou o anonimato 

dos inquiridos e foi realizado a indivíduos com idades superiores a 18 anos. 

Real? 

- Confia ou desconfia nas decisões da Câmara 

quanto realização de corridas de automóveis em 

Vila Real? 

Desempenho 

Político Percebido 

- No que respeita aos impactos positivos e 

negativos das corridas, a Câmara trata todos os 

munícipes com imparcialidade. 

- Os munícipes estão bem representados na 

decisão de realizar das corridas de WTCC / 

WTCR em Vila Real. 

- A Câmara corresponde às expetativas dos 

munícipes nas decisões relativas à realização de 

corridas de automóveis em Vila Real. 

- As decisões da Câmara relativas à realização 

das corridas de WTCC / WTCR em Vila Real 

são transparentes. 

Atitude Global 

- A continuação da realização de corridas 

WTCC/WTCR em Vila Real é uma coisa: má-

boa 

- A continuação da realização de corridas 

WTCC/WTCR em Vila Real é: prejudicial-

benéfica 

- A continuação da realização de corridas 

WTCC/WTCR em Vila Real é uma decisão: 

errada-acertada 

- A continuação da realização de corridas 

WTCC/WTCR em Vila Real é uma decisão: 

insensata-sensata 

 Baseadas em 

Osgood, Suci e 

Tannenbaum (1957) 

Apoio Conativo 

(comportamental) 

- Gosto de ver as corridas de WTCC/WTRC em 

Vila Real.  

- Desejo assistir a corridas de WTCC/WTRC em 

Vila Real. 

- Recomendo a outros que assistam a corridas de 

WTCC/WTRC em Vila Real. 

- Se continuarem a realizar-se, farei os possíveis 

para assistir a corridas de WTCC/WTRC em 

Vila Real nos próximos anos. 

San Martín, de los 

Salmones Sánchez e 

Herrero (2017) 
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5.1. Análise Descritiva das Variáveis 

Através da tabela 4 verifica-se que os inquiridos sentem apego à cidade, com médias acima 

dos quatro valores e apego ao circuito verificando-se médias acima do ponto médio de três 

valores. Assim, conclui-se que os indivíduos sentem muita ligação à cidade, sentem que 

fazem parte e que pertencem à cidade. Apesar de se sentirem igualmente apegados ao circuito, 

identificando-se com este e sentirem que este representa algo para si, os resultados 

comprovam que os residentes sentem maior apego à cidade comparativamente ao circuito. 

Relativamente ao envolvimento com as corridas verifica-se que médias estão todas perto de 

atingir igualmente os três valores, observando-se que a amostra tem bastante envolvimento 

com as corridas demonstrando-se pela sua representatividade na vida dos indivíduos, pois 

estas são consideradas importantes, necessárias, relevantes, fascinantes, interessantes, 

apelativas e entusiasmantes. 

No que concerne os custos percecionados pelos residentes, conclui-se que a amostra não 

considera que as corridas de WTCC são um desperdício de dinheiro ou prejudiciais para o 

ambiente, pois ambas apresentam médias abaixo do ponto médio, com 1,751 e 1,986 

respetivamente. No entanto, os mesmos verificam que estas corridas citadinas perturbam um 

pouco o quotidiano e proporcionam trânsito prejudicial para os residentes, ambas com uma 

média próxima do ponto médio. Quanto à afirmação de estas serem um pequeno incómodo 

para a população, os inquiridos consideram um custo de baixa relevância, representando-se 

pela sua média baixa. Comparativamente, verifica-se que os benefícios possuem uma maior 

relevância na perceção dos residentes, observando-se as elevadas médias, todas a rondar os 

três valores. Verifica-se que os mesmos consideram que as corridas são um grande estímulo 

para a economia local, aumentam muito o orgulho dos residentes, atrai muitos turistas, são 

bastante benéficas para a imagem da cidade e para a economia local. Salienta-se a média de 

3,290 relativa à afirmação de ser benéfica para a imagem da cidade, inferindo-se que os 

residentes percecionam este ponto com uma maior relevância, tendo em conta que estas são 

corridas internacionais com transmissão em emissoras de televisão nacional e internacional. 

Quanto à atitude global observa-se que os residentes têm uma atitude positiva relativamente 

às corridas de WTCC com uma média acima dos 4,5 e mediana de 5 valores. Assim, 

depreende-se que os vila-realenses consideram a continuação da realização das corridas como 

uma decisão acertada e sensata, pois estas são algo bom e benéfico.  
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Relativamente à avaliação do apego dos residentes em relação ao governo local, verifica-se 

que as médias são moderadas, situando-se entre os valores 3 e 3,5. Assim, compreende-se que 

os inquiridos sentem alguma simpatia, identificam-se um pouco, demonstrando uma afeição 

em relação ao atual executivo municipal que não se destaca, pois ronda o ponto médio. 

Quanto ao desempenho político percebido verifica-se que estão representados pelo governo 

local e que este corresponde às suas expectativas, considerando-o imparcial e transparente. A 

confiança no governo local obteve boas médias situadas acima dos 3,5 e medianas de 4 

valores, o que nos indica que os residentes confiam no governo local quanto à sua tomada de 

decisões, acreditam que o mesmo faz o melhor pela cidade, que defende os interesses dos 

residentes e confia quanto à realização das corridas.  

A variável do apoio comportamental apresentou valores próximos do ponto médio, 

observando-se uma certa neutralidade dos residentes quanto ao seu gosto de ver as corridas, 

ao seu desejo de assistir, à sua intenção de recomendar o evento e à probabilidade de assistir 

nos próximos anos.  

Tabela 4 - Análise descritiva das variáveis 

 
Mín. Máx. Média Mediana 

Apego à cidade     

Ligado 1 5 4,143 4 

Faz parte 1 5 4,069 4 

Pertence 1 5 4,028 4 

Apego ao circuito     

Apegado 1 5 3,498 4 

Identifica-se 1 5 3,452 4 

Representa algo 1 5 3,452 4 

Envolvimento com corridas     

Representam algo 1 4 2,788 3 

São importantes 1 4 2,885 3 

São necessárias 1 4 2,779 3 

São relevantes 1 4 2,899 3 

São fascinantes 1 4 2,885 3 

São interessantes 1 4 2,889 3 

São apelativas 1 4 2,912 3 

São entusiasmantes 1 4 2,903 3 

Custos     

Desperdício de dinheiro 1 4 1,751 1 

Perturbam o quotidiano 1 4 2,341 2 

Prejudicial para o ambiente 1 4 1,986 2 

Incómodo para a população 1 4 2,171 2 
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Trânsito prejudicial aos residentes 1 4 2,447 2 

Benefícios     

Aumenta o orgulho dos residentes 1 4 3,092 3 

Atrai turistas 1 4 3,138 3 

Benéfica para a imagem da cidade 1 4 3,290 3 

Beneficia a economia local 1 4 2,991 3 

Estímulo para a economia local 1 4 3,005 3 

Atitude global      

Uma coisa má/boa 1 7 4,839 5 

É algo prejudicial/benéfico 1 7 4,724 5 

Uma decisão errada/acertada 1 7 4,756 5 

Uma decisão insensata/sensata 1 7 4,636 5 

Apego ao governo local     

Sente simpatia 1 5 3,442 3 

Identifica-se 1 5 3,281 3 

Sente-se afeiçoado 1 5 3,097 3 

Desempenho político percebido     

Imparcial 1 5 3,152 3 

Representam os residentes 1 5 3,327 3 

Corresponde às expectativas 1 5 3,447 4 

Transparente 1 5 3,244 3 

Confiança no governo local     

Na tomada de decisões 1 5 3,673 4 

Faz o melhor pela cidade 1 5 3,774 4 

Defende os interesses dos residentes 1 5 3,645 4 

Quanto à realização das corridas 1 5 3,742 4 

Apoio conativo (comportamental)     

Gosta de ver 1 5 3,032 3 

Deseja assistir 1 5 2,940 3 

Recomenda 1 5 3,212 4 

Probabilidade de assistir 1 5 3,046 3 

 

5.2. Análise de fiabilidade e de validade do instrumento de medida 

Para se analisar modelos de avaliação refletivos deve-se incluir a fiabilidade para avaliar a 

consistência interna das escalas, o peso fatorial dos instrumentos de medida, a validade 

descriminante e as variâncias extraídas médias (AVE) para se obter a validade convergente 

(Hair et al., 2017). A validade descriminante demonstra o grau que um conceito de distingue 

verdadeiramente dos restantes construções (Hair et al., 2017). Quando se estabelece validade 

discriminante indica-se que o conceito em causa é único e capta os fenómenos que não estão 

representados nas restantes construções do modelo (Hair et al., 2017). A validade convergente 

indica o grau com que uma medida correlaciona-se positivamente com as medidas alternativas 
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da mesma construção (Hair et al., 2017). A avaliação da validade dos instrumentos de medida 

e das variáveis foi realizada através do software SmartPLS3.  

Recorreu-se ao Alpha de Cronbach para avaliar a consistência interna, pois este proporciona 

uma estimativa da fiabilidade com base nas intercorrelações das variáveis (Hair et al., 2017). 

A tabela 5 indica que que os valores do Alpha de Cronbach situam-se muito acima de 0,7 

revelando-se excelentes e conferindo fiabilidade às variáveis. As variâncias extraídas médias 

(AVE) são superiores a 50% indicando que a variável explica mais de metade da variância 

dos seus indicadores, conferindo validade convergente.   

Tabela 5 - Análise da fiabilidade e da validade convergente das variáveis. 

 
Fiabilidade Validade convergente 

 Alpha de 

Cronbach 
Variâncias Extraídas Médias (AVE) 

Apego à cidade 0,929 0,876 

Apego ao circuito 0,982 0,965 

Envolvimento nas corridas 0,974 0,844 

Custos 0,908 0,732 

Benefícios 0,934 0,790 

Atitude 0,981 0,947 

Apego ao governo 0,958 0,923 

Desempenho político percebido 0,934 0,835 

Confiança 0,982 0,948 

Apoio Conativo 0,964 0,904 

 

Através da tabela 6 verifica-se que os instrumentos de medida apresentam fortes pesos 

fatoriais, o que indica que os instrumentos de medida utilizados explicam fortemente as 

variáveis associadas. A tabela 7 representa a validade descriminante das construções 

indicando na diagonal a média destes pesos fatoriais, verificando-se que estes apresentam 

valores acima de 0,8. Assim, apesar de haver correlação entre todas as variáveis, nenhum 

coeficiente de correlação é superior à média dos pesos fatoriais, verificando-se por isso a 

existência de validade discriminante entre as mesmas. 

Tabela 6 - Peso fatorial dos instrumentos de medida 

 Peso fatorial 

Apego à cidade  

Ligado 0,908 

Faz parte 0,950 

Pertence 0,950 
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Apego ao circuito  

Apegado 0,982 

Identifica-se 0,985 

Representa algo 0,980 

Envolvimento com corridas  

Representam algo 0,904 

São importantes 0,912 

São necessárias 0,883 

São relevantes 0,892 

São fascinantes 0,945 

São interessantes 0,941 

São apelativas 0,940 

São entusiasmantes 0,933 

Custos  

Desperdício de dinheiro 0,817 

Perturbam o quotidiano 0,881 

Prejudicial para o ambiente 0,842 

Incómodo para a população 0,874 

Trânsito prejudicial aos residentes 0,863 

Benefícios  

Aumenta o orgulho dos residentes 0,872 

Atrai turistas 0,884 

Benéfica para a imagem da cidade 0,876 

Beneficia a economia local 0,913 

Estímulo para a economia local 0,900 

Atitude global   

Uma coisa má/boa 0,972 

É algo prejudicial/benéfico 0,976 

Uma decisão errada/acertada 0,972 

Uma decisão insensata/sensata 0,971 

Apego ao governo local  

Sente simpatia 0,955 

Identifica-se 0,974 

Sente-se afeiçoado 0,953 

Desempenho político percebido  

Imparcial 0,880 

Representam os residentes 0,930 

Corresponde às expectativas 0,930 

Transparente 0,915 

Confiança no governo local  

Na tomada de decisões 0,969 

Faz o melhor pela cidade 0,971 

Defende os interesses dos residentes 0,973 

Quanto à realização das corridas 0,982 

Apoio conativo (comportamental)  
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Gosta de ver 0,967 

Deseja assistir 0,969 

Recomenda 0,918 

Probabilidade de assistir 0,949 

 

Tabela 7 - Validade descriminante 

 

 

5.3. Análise do modelo estrutural 

Depois de se confirmar que os instrumentos de medida são fiáveis e válidos, o próximo passo 

trata de avaliar os resultados do modelo estrutural (Hair et al., 2017). Esta etapa envolve 

examinar a capacidade estimativa do modelo e as relações entre as variáveis (Hair et al., 

2017). A utilização de PLS-SEM permite averiguar o quão bem o modelo consegue estimar as 

variáveis endógenas (Hair et al., 2017). Os critérios chave para avaliar o modelo estrutural 

através do PLS-SEM passa por avaliar a significância dos coeficientes de regressão (relações 

hipotéticas) e o nível dos valores de R2 (Hair et al., 2017). Os coeficientes de regressão 

possuem valores padrão entre -1 e +1, no qual, quanto estes se encontram perto de -1 significa 

que existe uma forte relação negativa, e quando se situam aproximados de +1 verifica-se uma 

forte relação positiva entre as variáveis (Hair et al., 2017). Por seu lado, quando os valores se 

apresentam próximos de 0 verifica-se que a relação é fraca (Hair et al., 2017).  

A maioria dos investigadores recorrem aos valores p para avaliarem os níveis de significância, 

estes são a probabilidade de erradamente se rejeitar uma verdadeira hipótese nula, isto é, 

assumir de significativo um coeficiente de correlação quando na verdade não o é (Hair et al., 



 

V. RESULTADOS 
 

97 

 

2017). Assim, os valores p devem ser inferiores a 0,05 para se concluir que a relação em 

causa é significativa a um nível de 5%.  

Avaliando os dados representados na tabela 8 verifica-se que, excetuando a relação entre a 

confiança no governo local e o apoio ao evento, os valores de p estão muito abaixo de 0,05, o 

que indica que se está perante relações significativas entre as variáveis. Desta forma, pode-se 

concluir que se confirmam toda as hipóteses do presente estudo, à exceção da hipótese 18, 

pois os resultados indicam-nos que não se verifica uma influência positiva da parte da 

confiança no governo local em relação ao apoio conativo dos residentes. 

A ideia de que existe uma influência positiva entre o apego à cidade e o apego ao circuito, 

confirma-se na presente investigação o que está de acordo com os resultados dos quatro 

modelos apresentados por Ballouli et al. (2016). Brown et al. (2016) e Kyle et al. (2003) 

investigaram a relação entre o envolvimento com o desporto e o apego ao local e confirmaram 

a existência de uma relação entre as duas variáveis. Para o presente estudo, decidiu-se 

averiguar esta mesma relação, mas de sentido inverso e verifica-se que esta também se 

comprova. No entanto, e ainda baseando na ideia de Brown et al. (2016), acredita-se que o 

envolvimento exerce influência no apego ao circuito. Os resultados do estudo confirmam esta 

ideia, verificando-se uma forte influência do envolvimento no apego ao circuito. Mahony, 

Nakazawa, Funk, James e Gladden (2002) apuraram que o apego à equipa tem uma forte 

relação positiva com a assiduidade nos jogos. Tendo em conta esta afirmação, infere-se que o 

apego ao circuito exerceria uma influência positiva no apoio comportamental dos residentes, 

visto que este está igualmente associado à presença nas próximas corridas. Os resultados 

confirmam que o apego ao circuito está positivamente relacionado com o apoio conativo ao 

evento.  

Fredline e Faulkner (1998) concluíram, através da sua investigação, que o envolvimento 

influenciava a perceção tanto dos impactos positivos como dos negativos. Tal como os 

primeiros autores, o presente estudo vem apoiar as suas conclusões, pois verifica-se que o 

envolvimento exerce influência positiva nos benefícios percecionados e influência negativa na 

perceção dos custos. No entanto, Boo et al. (2011) não conseguiram provar a relação negativa 

entre o envolvimento e os custos percecionados.  

Relativamente às relações entre benefícios e custos percecionados e a atitude, verifica-se que, 

tal como o esperado, a atitude é positivamente influenciada pelos benefícios e negativamente 
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influenciada pelos custos. Esta última conclusão relativa aos custos e à atitude não está de 

acordo com os resultados de San Martín et al. (2017) pois não encontraram uma relação 

significativa entre estas duas variáveis. Analisou-se a relação entre a atitude dos residentes e o 

seu apoio comportamental e comprovou-se que a primeira exerce influência positiva na 

segunda seguindo, assim, os resultados obtidos por San Martín et al. (2017).  

Tal como já foi mencionado, conferiu-se que o envolvimento exerce influência nos custos e 

benefícios percecionados que, por seu lado, influenciam a atitude dos residentes, no entanto, 

considerou-se interessante analisar se o envolvimento exerce uma influência direta na atitude. 

Os resultados vieram confirmar as suspeitas, comprovando-se que a atitude é igualmente 

influenciada pelo envolvimento. Quanto à influência do envolvimento no apoio 

comportamental dos residentes, os resultados do presente estudo confirmam a existência de 

uma relação positiva, estando de acordo com as conclusões de Lee (2013).  

A revisão de literatura indica-nos que a confiança no governo é atingida através do 

desempenho político percebido e esta última está dependente da forma como as pessoas 

avaliam em comparação com as suas expectativas (Lühiste, 2006; Mishler & Rose, 2001; 

Nunkoo et al., 2012). Para este estudo considera-se relevante averiguar qual a influência do 

envolvimento no desempenho político percebido. Os resultados foram positivos indicando 

que o envolvimento exerce igualmente uma influência positiva no desempenho político 

percecionado pelos residentes. 

Gursoy et al. (2002) afirmam que o apego pode influenciar as perceções dos residentes quanto 

ao estado económico das suas cidades e dos benefícios e custos do turismo. Considera-se, 

portanto, interessante averiguar a relação entre apego ao governo e o desempenho político 

percecionado. Os resultados indicam-nos que o desempenho político percecionado é 

influenciado pelo apego ao governo, confirmando que o apego influencia as perceções dos 

residentes. Apesar da afirmação partir de Gursoy et al. (2002), os seus resultados rejeitaram 

esta afirmação. Belaid e Behi (2011) acreditam que existe uma influência entre o nível de 

apego sentido pelo consumidor e a confiança que este sente pela marca. Verificando estas 

relações neste contexto de investigação, conclui-se que o apego ao governo exerce influência 

positiva na confiança que os residentes têm no governo local, estando de acordo com os 

resultados apresentados por Belaid e Behi (2011). 
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Comprovou-se que a confiança no governo local é influenciada pelo desempenho político 

percebido, corroborando as conclusões de Nunkoo e Gursoy (2017). O estudo comprovou as 

suspeitas, verificando-se que a confiança tem uma relação positiva com os benefícios e uma 

relação negativa com os custos percecionados, indo ao encontro das descobertas de Nunkoo & 

Ramkissoon (2011) e Gursoy et al. (2017). Relativamente à relação entre a confiança no 

governo local e o apoio conativo ao evento, verificou-se que tal não se comprovou, 

mostrando-se de acordo com  Hetherington (2001) e contra as conclusões de Nunkoo et al. 

(2012). 

Tabela 8 – Coeficientes de regressão (bootstrap). 

Hipóteses Coeficiente 
Limite 

2.5% 

Limite 

97.5% 
Valores p 

apego à cidade → apego ao circuito 0,250 0,156 0,346 0,000 

apego à cidade → envolvimento 0,485 0,368 0,585 0,000 

envolvimento → apego ao circuito 0,717 0,614 0,806 0,000 

apego ao circuito → apoio conativo 0,251 0,098 0,404 0,001 

envolvimento → benefícios 0,479 0,308 0,628 0,000 

apego à cidade → custos -0,422 -0,572 -0,252 0,000 

benefícios → atitude 0,401 0,290 0,510 0,000 

custos → atitude -0,355 -0,468 -0,229 0,000 

envolvimento → atitude 0,233 0,137 0,349 0,000 

atitude → apoio conativo 0,357 0,221 0,489 0,000 

envolvimento → apoio conativo 0,331 0,167 0,526 0,000 

envolvimento → desempenho político 0,522 0,412 0,622 0,000 

apego ao governo local → desempenho 

político 
0,371 0,256 0,486 0,000 

apego ao governo local → confiança no 

governo 
0,287 0,177 0,397 0,000 

desempenho político → confiança no 

governo 
0,656 0,553 0,754 0,000 

confiança no governo → custos -0,412 -0,558 -0,276 0,000 

confiança no governo → benefícios 0,395 0,255 0,544 0,000 

confiança no governo → apoio conativo 0,051 -0,039 0,141 0,272 
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Figura 10 – Coeficientes de regressão (efeitos diretos) 

O coeficiente de determinação (R2) é uma medida do poder estimativo do modelo e é 

calculado como o quadrado da correlação entre o valor real de uma determinada variável 

endógena e o seu valor estimado pelas variáveis independentes (Hair et al., 2017). O 

coeficiente representa o montante de variância dentro da variável endógena que é explicada 

pelas variáveis exógenas que estão ligadas a si (Hair et al., 2017). Valores elevados de R2 

indicam graus elevados de fiabilidade de previsão  

Através dos dados apresentados na tabela 9, salienta-se os elevados valores R2 de todas as 

variáveis, dando especial atenção aos 82% do apoio conativo que vem comprovar que as 

relações utilizadas no modelo conceptual conseguem explicar com elevado valor esta mesma 

variável. O envolvimento é determinado em apenas 23%, revelando-se natural visto que esta 

apenas estava relacionada com o apego à cidade, assim, concluiu-se que existem outros 

fatores estimativos para esta variável que não foram testados na presente investigação.  

Tabela 9 - Coeficiente de determinação (valor R2) 
 

R2 ajustado 

Atitude 80% 

Apoio conativo 82% 
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Benefícios 63% 

Custos 58% 

Desempenho político percebido 60% 

Envolvimento 23% 

Apego ao circuito 75% 

Confiança no governo local 75% 

  

5.4. Discussão  

O modelo conceptual da presente investigação revela-se ambicioso e interessante pela forma 

como pretende averiguar a influência da componente emocional dos indivíduos nos seus 

processos cognitivos representados pelas suas perceções, culminando no apoio ao evento 

desportivo. Enquanto alguns resultados se revelaram previsíveis e expectáveis, outros são 

surpreendentes e importantes para a compreensão das atitudes dos residentes quanto à 

realização de eventos na sua cidade.  

Relativamente aos resultados esperados, verifica-se que os benefícios e os custos 

percecionados influenciam de uma forma positiva e negativa, respetivamente, a atitude da 

amostra que, por seu lado, tem uma relação direta e positiva com o apoio comportamental, tal 

como os resultados de San Martín et al. (2017) e como têm vindo a defender a teoria da ação 

racional, a teoria do comportamento planeado e o modelo orientado para metas. Assim, 

demonstra-se que a perceção dos benefícios e dos custos influencia o apoio comportamental 

dos residentes, o que está em concordância com os resultados de Boo et al. (2011). Observa-

se, também, através análise descritiva, que os benefícios percebidos têm um maior peso na 

perceção dos indivíduos comparativamente aos custos, denotando-se uma valorização dos 

efeitos positivos e uma minimização dos impactos negativos. Estes resultados estão de acordo 

com a revisão da literatura quanto à SET (Ap, 1992) desenvolvida ao longo dos anos, 

justificando-se assim a sua previsibilidade.  

Os residentes avaliam o desempenho político através da sua imparcialidade e eficiência 

(Freitag & Bühlmann, 2009; Nunkoo & Ramkissoon, 2012; Nunkoo & Smith, 2013; 

Rothstein, 2000). A presente investigação verificou que a amostra estudada avalia 

positivamente o desempenho político considerando que este é imparcial, representa os 

munícipes, corresponde às suas expectativas e é transparente nas suas decisões. Nunkoo e 

Ramkissoon (2012) informam que para o governo conseguir a confiança dos residentes, é 

necessário que pratique uma governação justa e transparente. Tendo em consideração que o 

desempenho político percebido foi avaliado positivamente, torna-se expectável que a amostra 
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tenha confiança nos atores políticos. Esta relação foi confirmada pelos resultados e está em 

concordância com Nunkoo e Smith (2013).  

Gursoy et al. (2017), Nunkoo (2015) e Nunkoo e Ramkissoon (2011) afirmam que a 

confiança tem o poder de exercer influência nas perceções dos residentes quanto aos impactos 

gerados pelo turismo, considerando-a como um antecedente dos benefícios e dos custos 

percecionados. Os resultados do estudo comprovam que a confiança exerce influência direta 

negativa nos custos percecionados e uma influência direta positiva nos benefícios 

percecionados, estando de acordo com os resultados de Gursoy et al. (2017) e Nunkoo e 

Ramkissoon (2011). Nunkoo e Smith (2013), Nunkoo e Ramkissoon (2012) e Nunkoo et al. 

(2012) defendem que a confiança nos atores políticos influencia o apoio dos residentes, algo 

confirmado pelos seus resultados da investigação. O presente estudo não verificou uma 

relação direta entre a confiança no governo local e o apoio comportamental dos residentes, um 

resultado que se revela surpreendente visto que contraria a fundamentação teórica. No 

entanto, salienta-se que a confiança, ao influenciar a perceção dos impactos do evento, acaba 

por execer um efeito indireto na atitude e subsequente apoio dos residentes, demonstrando-se, 

igualmente, a sua relevância no modelo conceptual. Considerando que o desempenho político 

é um antecedente da confiança, infere-se que as ações políticas do governo têm repercussões 

ao nível das perceções necessárias para o apoio ao desenvolvimento de eventos. 

A presente investigação contribui também para a literatura relacionada com o nível de 

influência que os pontos de apego exercem na atitude e no apoio dos residentes. Começando 

pela variável apego à cidade, verifica-se que esta tem uma relação direta e positiva com o 

envolvimento, estando de acordo com os resultados de Hwang et al. (2005), e exerce uma 

influência positiva no apego ao circuito, tal como verificou Ballouli et al. (2016). Por seu 

lado, o apego ao circuito demonstra uma influência direta e positiva no apoio comportamental 

dos residentes, confirmando-se as afirmações de Ballouli et al. (2016), cujos resultados 

sugerem que o apego ao circuito é o que estimula os indivíduos a assistir ao evento no futuro 

e a partilhar as suas experiências com os outros. Quanto ao terceiro ponto de apego, verificou-

se que a amostra sente apego ao governo local e observa-se que este tanto exerce influência 

no desempenho político percebido, como na confiança no governo local. Constata-se, assim, 

que a componente emocional tem um peso no apoio comportamental tanto diretamente, 

representada pela relação entre o apego ao circuito e o apoio, como indiretamente 
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demonstrada pela influência do apego ao governo local tanto na confiança como no 

desempenho dos atores políticos.  

A literatura demonstra que o envolvimento tem ganho uma certa relevância na área do lazer, 

visto a sua capacidade em prever os comportamentos dos indivíduos, pois este exerce 

influência ao nível das motivações em participar nas atividades (Boo et al., 2011; Etgar, 2008; 

Organ et al., 2015; Xie et al., 2008). Sugere-se que o envolvimento tem a capacidade de 

influenciar a perceção dos residentes (Boo et al., 2011; Gursoy & Kendall, 2006). O presente 

estudo averiguou esta relação e verificou que o envolvimento tem uma relação direta positiva 

com os benefícios percecionados, tal como Boo et al. (2011) e Lee (2013), e uma ligação 

direta negativa com os custos percebidos, o que contraria os resultados obtidos por Boo et al. 

(2011) e Lee (2013) que, por seu lado, não encontraram uma relação significativa nas suas 

investigações. Desta forma, entende-se que o envolvimento influencia indiretamente as 

atitudes dos residentes, através das suas relações com os benefícios e os custos, no entanto, a 

presente investigação averigou que o envolvimento também exerce influência direta e positiva 

nas atitudes dos residentes, assim como no apoio comportamental, o que vai ao encontro com 

(Lee, 2013). Também ao nível do desempenho político percebido, verifica-se que o 

envolvimento é um antecedente desta variável, sendo o desempenho percebido do governo 

local suscetível de sofrer uma ação direta e positiva pelo nível de envolvimento dos residentes 

com as corridas.  

A revisão da literatura do comportamento de lazer afirma que existe uma relação significativa 

e positiva entre o envolvimento e o apego (Mowen, Graefe, & Virden, 1998). Os resultados 

da presente investigação indicam que o apego à cidade tem uma influência direta e positiva no 

apego dos residentes com o desporto motorizado, algo também confirmado por Hwang et al. 

(2005). Por seu lado, o envolvimento influencia de forma direta e positiva o apego ao circuito. 

Assim, e mais uma vez, verifica-se a força da componente emocional nos processos 

cognitivos através da influência do apego à cidade no envolvimento com as corridas e 

subsequentes relações entre esta última variável e a atitude e o apoio.  
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6.1. Conclusões da investigação 

A realização de um evento turístico tem sempre diversas implicações para os residentes desse 

destino. Desde cedo que os investigadores revelaram interesse em averiguar como a 

população reage relativamente ao desenvolvimento de medidas no âmbito do turismo. A 

sustentabilidade de um evento turístico depende da perceção dos stakeholders.  As corridas 

citadinas de WTCC realizam-se nas principais estradas da cidade de Vila Real ao longo de 

um, e por vezes dois, fim-de-semana o que origina uma diversidade de impactos no 

quotidiano dos residentes. Tendo em conta a definição de stakeholder, verifica-se que os 

residentes pertencem a este grupo de indivíduos e, como tal, a sua aceitabilidade é relevante 

para a sustentabilidade do evento.  

A investigação conclui que o envolvimento e os múltiplos apegos fazem parte da averiguação 

do apoio comportamental, através da sua influência direta e indireta. A investigação analisou 

a ação do envolvimento nas diversas variáveis e confirmou-se a sua centralidade neste modelo 

conceptual. Salientando-se o forte efeito que o envolvimento exerce sobre o apego ao circuito, 

sobrepondo-se, de uma forma notável, à influência da variável apego com a cidade. O estudo 

comprova que as perceções dos residentes quanto aos benefícios e aos custos do evento são 

influenciadas pelo envolvimento que os indivíduos têm para com as corridas automobilísticas. 

No entanto, a presente investigação para além de pretender averiguar a influência do 

envolvimento na perceção dos impactos, também analisou a sua relação direta com as 

variáveis atitude e apoio conativo. Concluindo-se, assim, que o envolvimento exerce igual 

atuação tanto na atitude dos residentes, como no apoio dos mesmos à realização do evento. 

Também se observa que o envolvimento com a atividade desportiva tem um alcance 

influenciador direto no desempenho político percebido pelos residentes. Os resultados 

expostos contribuem com elevada relevância para a revisão da literatura pois, para além de 

expor a enorme atuação da variável envolvimento na averiguação da atitude e do apoio dos 

residentes à realização de eventos, estes demonstram e comprovam a atuação do 

envolvimento ao nível dos custos percecionados, algo que se tem revelado difícil em diversos 

estudos, mas também, ao nível cognitivo quanto à avaliação da prestação dos atores políticos.  

Para o presente estudo, e tendo em consideração a história automobilística da cidade de Vila 

Real, considera-se que o circuito seria um ponto de apego relevante para a investigação pois é 

o centro desta experiência desportiva. Analisando os resultados da investigação, conclui-se 

que o apego ao circuito exerce influência positiva direta no apoio comportamental dos 
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residentes, no entanto, é importante salientar que esta relação não se mostrou tão relevante em 

comparação com as outras relações testadas, como é o caso da relação entre o envolvimento e 

o apoio. Relativamente às relações do apego à cidade, verificou-se que existe uma ação 

positiva no apego ao circuito, mas também, é possível observar que o apego à cidade exerce 

influência positiva no envolvimento dos residentes com o desporto, revelando-se mais forte 

do que a relação anteriormente mencionada. Relembrando que as corridas citadinas de 

automóveis têm vindo a decorrer na cidade de Vila Real há mais de 80 anos, torna-se claro 

que quando o residente tem sentimentos de apego para com esta cidade, este abraça a sua 

história e as suas conquistas como se dele se tratassem, assim, é natural que este construa os 

mesmos sentimentos de apego para com o desporto e desenvolva envolvimento com a 

atividade.  

Esta investigação está de acordo com a literatura apresentada, pois verifica-se que o 

desempenho político percecionado influencia positivamente a confiança no governo local. 

Averiguando as influências da confiança na perceção dos indivíduos, verificou-se que existe 

uma relação positiva entre a confiança no governo local e os benefícios percecionados, e uma 

relação oposta entre a confiança no governo local e os custos percecionados. Verifica-se que a 

confiança no governo exerce uma influência positiva indireta no apoio conativo através da sua 

ação nos benefícios e nos custos percebidos. Através das conclusões deste estudo, verifica-se 

que o desempenho político percebido influencia indiretamente as atitudes dos residentes, 

através da sua relação com a confiança no governo local e da influência desta última nos 

benefícios e nos custos percecionados. Quanto às influências do apego no âmbito 

governamental, averigua-se que o apego ao governo local atua no desempenho percebido e na 

confiança, verificando-se uma relação positiva entre o apego ao governo e o desempenho, e 

entre o apego e a confiança no governo local. Estas conclusões vêm salientar a importância da 

parte emocional neste modelo conceptual, pois mais uma vez verifica-se a sua atuação ao 

nível dos processos cognitivos mesmo na área da política.  

Como considerações finais, salienta-se a importância da presente investigação na literatura 

devido à centralidade fornecida ao envolvimento no modelo conceptual. Com a verificação da 

relevância desta variável como relação influenciadora da atitude e do apoio, demonstra-se a 

importância teórica dos resultados obtidos e o seu valor para futuras investigações. Na prática, 

estas conclusões servem como auxílio para o governo municipal atual pois demonstra a 

existência de uma atitude positiva e de apoio conativo dos residentes relativamente à 



 

VI. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

109 

 

realização deste evento, mas também elucida quanto à ação que o próprio executivo possui 

nas perceções da população. Concluiu-se que as crenças dos residentes quanto ao desempenho 

do governo têm uma influência indireta na sua perceção dos benefícios, desta forma, 

demonstra-se a necessidade de o executivo praticar uma governação transparente e informada 

ao mesmo tempo que aumenta os benefícios proporcionados pelo evento de forma a continuar 

a obter o apoio comportamental dos residentes. Estas conclusões realçam a importância dos 

resultados da presente investigação para o governo municipal, visto que a perceção que os 

residentes têm relativamente ao seu desempenho influencia a sua confiança na Câmara 

Municipal que, por seu lado, influencia a perceção dos custos e dos benefícios, culminando na 

sua atitude e apoio comportamental relativamente ao evento.  

Em suma, a presente investigação desafia a revisão da literatura que defende uma formação 

apenas cognitiva das perceções dos residentes. Na verdade, os resultados deste estudo 

comprovam que a componente emocional exerce uma força maior do que a esperada nas 

perceções e apoio salientando a sua aplicação em futuras investigações.  

 

6.2. Limitações  

A realização da presente investigação não esteve livre de limitações, as quais serão 

mencionadas de seguida. Considera-se que a amostra obtida é pequena, logo, não poderá ser 

generalizada para a população de Vila Real, pois denotou-se uma certa resistência por parte 

dos residentes para responderem ao questionário. Tendo em conta a distribuição das respostas, 

supõe-se que os indivíduos que não têm interesse neste tipo de desporto motorizado não se 

mostraram interessados ou motivados a responder ao questionário, resultando assim numa 

sobrerepresentação de indivíduos envolvidos. No que diz respeito à obtenção da amostra, 

apesar de se ter tentado obter uma amostra abrangente através da distribuição de panfletos, 

compreende-se que isso limitou o acesso a residentes que não aceitam publicidade nas caixas 

do correio, ou que não façam uso das redes sociais. No entanto, tendo em conta as restrições 

financeiras vimo-nos limitados a optar por alternativas práticas.  
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6.3. Sugestões para futuras investigações 

Tendo em consideração os resultados e limitações, defende-se e aconselha-se a continuação 

da realização de investigações ao apoio dos residentes de Vila Real às corridas de WTCC no 

seu circuito citadino. Assim, para investigações futuras, propõe-se que se deve continuar a 

incluir a variável do envolvimento nos modelos de investigação avaliando a sua influência, 

tanto em outras variáveis para se averiguar a existência de outras relações pertinentes, como 

com as mesmas variáveis da presente investigação, de modo a esclarecer se estas relações são, 

ou não, suscetíveis de mudança. Torna-se, igualmente, oportuno investigar os antecedentes do 

envolvimento, visto que, o estudo revelou que este apenas se justificava em 23% através do 

apego à cidade, demonstrando que uma percentagem significativa ficou por ser esclarecida. 

A recolha dos dados foi realizada ao longo dos três meses que antecederam este evento, o que 

nos leva a acreditar que possíveis sentimentos de antecipação e emoção podem ter 

influenciado as respostas obtidas. Seria interessante realizar este tipo de estudo em diferentes 

alturas do ano, de forma a constatar se existe uma mudança na opinião dos residentes 

influenciada pela distância e aproximação do evento. Sugere-se, do mesmo modo, que as 

futuras investigações apliquem outros métodos de recolha que permitam uma amostra mais 

diversificada e numerosa, para que se consiga expandir os resultados à população de Vila 

Real. 
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Atitude dos Residentes face ao Desporto Motorizado
em Circuitos Citadinos: o caso do WTCC/WTCR em
Vila Real
No âmbito da realização da tese de Mestrado em Gestão Empresarial, venho solicitar a sua participação 
neste inquérito que pretende recolher informações relativas ao apoio dos residentes de Vila Real à 
realização das corridas de WTCC/WTCR. A sua participação e opinião são importantes. 

*Obrigatório

1. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Nada

2-
Pouco

3-
Moderadamente

4-
Muito

5-
Muitíssimo

Pessoalmente, em que medida
se sente ligado a Vila Real?
Sente que faz parte de Vila
Real?
Sente que pertence a Vila Real?
Sente-se apegado ao Circuito
de Vila Real?
Em que medida se identifica
com o Circuito de Vila Real?
O Circuito de Vila Real
representa algo para si?

Qual é a sua opinião relativamente a corridas de automóveis?

2. As corridas de automóveis representam algo para si? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Nada 2- Pouco 3- Muito 4- Muitíssimo

Representam

3. Para si, as corridas de automóveis são ... *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Nada 2- Pouco 3- Muito 4- Extremamente

Importantes
Necessárias
Relevantes
Fascinantes
Interessantes
Apelativas
Entusiasmantes

Em que medida avalia cada um dos seguintes possíveis
impactos das corridas de WTCC/WTCR?



4. As despesas incorridas pela Câmara para a realização das corridas de WTCC/WTCR são um
desperdício de dinheiro público que podia ser usado para outros fins? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não são um
desperdício

2- São um
pequeno

desperdício

3- São um
grande

desperdício

4- São um
enorme

desperdício
Desperdício de
dinheiro público

5. As despesas incorridas pela Câmara para a realização das corridas de WTCC / WTCR são um
estímulo para a economia local? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não são
estímulo nenhum

2- São um
pequeno
estímulo

3- São um
grande estímulo

4- São um
enorme estímulo

Estímulo para a
economia local

6. A realização de corridas de automóveis em Vila Real são uma perturbação para a vida dos
residentes? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não são
uma

perturbação

2- São uma
pequena

perturbação

3- São uma
grande

perturbação

4- São uma
enorme

perturbação

Perturbação para
a vida dos
residentes

7. A realização de corridas de automóveis em Vila Real é prejudicial para o ambiente? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não é nada
prejudicial

2- É um pouco
prejudicial

3- É muito
prejudicial

4- É extremamente
prejudicial

Prejudicial para o
ambiente

8. Os níveis de ruído durante as corridas de automóveis são um incómodo para a população? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não são
incómodo algum

2- São um
pequeno
incómodo

3- São um
grande incómodo

4- São um
enorme incómodo

Incómodo para a
população

9. A realização das corridas de automóveis gera condicionamentos de trânsito que são
prejudiciais aos residentes? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não são nada
prejudiciais

2- São um pouco
prejudiciais

3- São muito
prejudiciais

4- São
extremamente

prejudiciais
Condicionamentos
de trânsito que são
prejudiciais aos
residentes



10. A realização das corridas de WTCC / WTCR aumenta o orgulho dos vilarrealenses na cidade?
*
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não
aumenta nada

2- Aumenta um
pouco

3- Aumenta
muito

4- Aumenta
extremamente

Aumenta o orgulho dos
vilarrealenses

11. A realização das corridas de WTCC / WTCR atrai turistas a Vila Real? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não atrai nenhuns 2- Atrai poucos 3- Atrai muitos 4- Atrai muitíssimos

Atrai turistas

12. A realização das corridas de WTCC / WTCR é benéfica para a imagem da cidade? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não é nada
benéfica

2- É pouco
benéfica

3- É muito
benéfica

4- É extremamente
benéfica

Benéfica para a imagem
da cidade

13. A realização das corridas de WTCC / WTCR beneficia a economia local? *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Não beneficia
nada

2- Beneficia
pouco

3- Beneficia
muito

4- Beneficia
extremamente

Beneficia a
economia local

Qual a sua opinião relativamente à realização de corridas WTCR
em Vila Real?

14. A realização de corridas WTCR em Vila Real é ... *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente

má

2-
Bastante

má

3-
Ligeiramente

má

4-
Ligeiramente

boa

5-
Bastante

boa

6-
Extremamente

boa

Uma coisa

15. A realização de corridas WTCR em Vila Real ... *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente

prejudicial

2-
Bastante
prejudicial

3-
Ligeiramente

prejudicial

4-
Ligeiramente

benéfico

5-
Bastante
benéfico

6-
Extremamente

benéfico

É algo

16. A realização de corridas WTCR em Vila Real é ... *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente

errada

2-
Bastante
errada

3-
Ligeiramente

errada

4-
Ligeiramente

acertada

5-
Bastante
acertada

6-
Extremamente

acertada

Uma decisão



17. A realização de corridas WTCR em Vila Real é ... *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente

insensata

2-
Bastante
insensata

3-
Ligeiramente

insensata

4-
Ligeiramente

sensata

5-
Bastante
sensata

6-
Extremamente

sensata

Uma decisão

Qual a sua opinião relativamente às seguintes afirmações.

18. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Discordo
fortemente

2-
Discordo

3- Não concordo
nem discordo

4-
Concordo

5- Concordo
Fortemente

No que respeita aos
impactos positivos e
negativos das
corridas, a Câmara
trata todos os
munícipes com
imparcialidade.
Os munícipes estão
bem representados
na decisão de realizar
das corridas de
WTCC / WTCR em
Vila Real.
A Câmara
corresponde às
expectativas dos
munícipes nas
decisões relativas à
realização de corridas
de automóveis em
Vila Real.
As decisões da
Câmara relativas à
realização das
corridas de
WTCC/WTCR em
Vila Real são
transparentes.

Qual a sua confiança na Câmara Municipal relativamente aos
seguintes aspetos?



19. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Desconfio

muito

2- Desconfio
um pouco

3- Não confio
nem desconfio

4- Confio
um pouco

5- Confio
muito

Confia ou desconfia
no Presidente e nos
vereadores para
tomarem as
melhores decisões
relativamente à
realização de
corridas de
automóveis em Vila
Real?
Confia ou desconfia
na Câmara para
fazer o melhor para a
cidade, com respeito
à realização de
corridas de
automóveis em Vila
Real?
Confia ou desconfia
na Câmara para
defender os
interesses dos
munícipes no que
respeita à realização
de corridas de
automóveis em Vila
Real?
Confia ou desconfia
nas decisões da
Câmara quanto à
realização de
corridas de
automóveis em Vila
Real?

20. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Nada

2-
Pouco

3-
Moderamente

4-
Muito

5-
Muitíssimo

Em que medida simpatiza com o
atual executivo municipal?
Em que medida se identifica com
o atual executivo municipal?
Pessoalmente, em que medida
se sente afeiçoado ao atual
executivo municipal?

Para mim, assistir à próxima corrida de WTCR em Vila Real seria
uma experiência ...

21. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente
desagradável

2- Bastante
desagradável

3-
Ligeiramente
desagradável

5-
Ligeiramente

agradável

6-
Bastante
agradável

7-
Extremamente

agradável

uma experiência



22. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente

enfadonha

2-
Bastante

enfadonha

3-
Ligeiramente
enfadonha

5-
Ligeiramente

divertida

6-
Bastante
divertida

7-
Extremamente

divertida

Uma experiência

23. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente

desprazível

2- Bastante
desprazível

3-
Ligeiramente
desprazível

5-
Ligeiramente

aprazível

6-
Bastante
aprazível

7
Extremamente

aprazível

Uma experiência

24. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1-
Extremamente

negativa

2-
Bastante
negativa

3-
Ligeiramente

negativa

5-
Ligeiramente

positiva

6-
Bastante
positiva

7-
Extremamente

positiva

Uma experiência

Secção sem título

25. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Nada 2- Pouco 3- Muito 4- Muitíssimo
Gostaria de ver as corridas de
WTCR em Vila Real?
Deseja assistir a corridas de
WTRC em Vila Real?
Recomenda a outros que
assistam a corridas de WTCR em
Vila Real?

26. *
Marcar apenas uma oval por linha.

1- Nenhuma 2- Pouca 3- Muita 4- Muitíssima

Se continuarem a realizar-se, as
corridas de WTCR em Vila Real
nos próximos anos, qual a
probabilidade de você assistir?

Dados demográficos

27. Indique, por favor, qual o seu género. *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino



Com tecnologia

28. Indique, por favor, qual a sua faixa etária. *
Marcar apenas uma oval.

 18-29

 30-44

 45-64

 65 +

29. Indique, por favor, qual o seu nível de escolaridade. *
Marcar apenas uma oval.

 Básico

 Secundário

 Superior

30. Indique-nos, por favor, os últimos 3
algarismos do seu código postal: 5000- *

31. É natural de Vila Real? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

32. Há quantos anos reside em Vila Real? *
Marcar apenas uma oval.

 Até 5 anos

 6 a 10 anos

 11 a 20 anos

 Mais de 20 anos

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

