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ANEXO 1- Questionário aplicado aos inquiridos 

Questionário nº___ 

Bom dia/ tarde/ noite, estou a realizar um trabalho de investigação para a minha tese de Mestrado e 

quero conhecer a percepção por parte da população salense  dos efeitos do turismo. Agradeço que 

possa colaborar respondendo a algumas questões. O questionário é anónimo,  as questões são 

simples e de resposta rápida. 

1. Dados de identificação.  

1.1.Sexo: M                                                                                                1.2. Ano de Nascimento:________ 

                   F                                 NS/NR 

1.3.Nível de Instrução:_______________       1.4. Profissão:________________ 

        NS/NR          NS/NR 

1.5.Local de Residência :_____________________ 1.6.Nº de anos vividos no Sal:_____ 

        NS/NR         NS/NR  

IMPACTES CULTURAIS 

2. Em sua opinião que impactes o desenvolvimento turístico teve nos seguintes aspectos? 

( Inquiridor lê pausadamente anotando com uma cruz a resposta) 

                                                                                  Piorou 

muito 

Piorou Neutral    Melhorou       Melhorou 

muito                                                           

NS/NR    

2.1-Produção de arte local       

2.2-Gastronomia tradicional       

2.3-Actividades locais tradicionais (festas, 

música, dança, jogos, etc.) 

      

2.4-Conservação de lugares/áreas com valor 

estético, histórico e cultural. 

      

2.5-Recuperação das casas típicas/coloniais       

2.6-Alteração os hábitos/estilos de vida da 

população. 
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IMPACTES SOCIAIS                                                            

3. Em sua opinião que impactes o desenvolvimento turístico teve nos seguintes aspectos? 

                                                                          Piorou 

muito 

Piorou Neutral   Melhorou Melhorou 

muito  

NS/NR    

3.1-Consumo/tráfico de drogas                       

3.2-Consumo de álcool                             

3.3-Valores morais                       

3.4-Criminalidade                

3.5-vandalismo       

3.6-Prostituição       

3.7-Alternativas de lazer       

3.8-União da população salense       

3.9-Stress na população       

3.10-Qualidade dos serviços públicos       

3.11-Qualidade dos cuidados de saúde       

3.12-Participação das mulheres nas decisões familiares       

3.13-A posição sócio-económica das mulheres       

3.14-Nível de vida da população       

3.15-Ressentimentos e conflitos entre turistas e a 

população. 
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IMPACTES AMBIENTAIS 

4. Em sua opinião que impactes desenvolvimento turístico teve nos seguintes aspectos? 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                          

Piorou 

muito 

piorou 

 

Neutral 

 

Melhorou 

 

Melhorou 

muito 

NS/NR 

4.1-Poluição do ar.       

4.2-Poluição da água do mar e de outros cursos de 

água. 

      

4.3-Poluição de solos.       

4.4-Poluição sonora (barulho).       

4.5-Limpeza e higiene dos espaços públicos.       

4.6-Extracção de inertes (areias/outros)       

4.7-Protecção ambiental e dos ecossistemas (animais, 

plantas) 

      

4.8-Conservação de corais e dunas       

4.9-Abastecimento de água e energia.       

4.10-Circulação de pessoas e viaturas       

4.11-Gestão  de  áreas protegidas       
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IMPACTES ECONÓMICOS 

5. Em sua opinião que impactes desenvolvimento turístico teve nos seguintes aspectos? 

 Piorou 

muito 

Piorou Neutral 

 

 

Melhorou 

 

 

Melhorou 

muito 

NS/NR 

5.1-Oportunidades de emprego 

 

 

      

5.2-Oportunidade de emprego para as mulheres       

5.3-Rendimento pessoal       

5.4-Condições de vida       

5.5-A actividade económica local       

5.6-O preço dos produtos de primeira necessidade       

5.7-O preço das casas       

5.8-O preço dos terrenos.       

5.9-As infra-estruturas (transportes, telecomunicações, 

serviços financeiros, hospitais, etc.) 

      

5.10-A diversificação económica da ilha       

5.11-O desenvolvimento da ilha do Sal        

5.12-A riqueza gerada para o país       

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TURISMO 

6. Na sua opinião o número de turistas que a ilha recebe tem sido: 

      (Ler pausadamente assinalando apenas uma das alternativas) 

Excessiva 

        

        

 Adequada  

Insuficiente  

NS/NR  
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7. Acha que os benefícios do turismo na ilha têm sido superiores aos malefícios? 

Sim       

 Não  

Mais ou Menos  

NS/NR  

 

8. A sua opinião geral sobre o turismo na ilha do Sal é  

Positiva 

 

 

Negativa  

Nem positiva nem negativa  

NS/NR  

9. Considera que a ilha do Sal está muito dependente economicamente do turismo? 

Sim       

 Não  

Mais ou Menos  

NS/NR  

 

10. A qualidade dos empregos gerados pelo turismo 

É boa       

 É má  

Mais ou Menos  

NS/NR  

11.Os melhores empregos no sector do turismo são ocupados por locais? 

Sim       

 Não  

Mais ou Menos  

NS/NR  
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NÍVEIS DE ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO 

12.Os assuntos relacionados com o turismo o/a  preocupam: (Inquiridor lê pausamente as alternativas de resposta e anota com 

uma cruz) 

Muito  

     

     

     

     Bastante  

Pouco  

Nada  

NS/NR  

13.Acha que a população tem sido devidamente informada das decisões políticas relacionadas com o turismo? 

Sim 

 

 

Não  

Mais ou Menos  

NS/NR  

14. Acha que a população tem participado na tomada de decisões políticas relacionadas com o turismo? 

Sim                                           

        

     Justifique 

Não  Justifique 

Mais ou Menos  

NS/NR                                                    

 

        Terminar  

15. A quem responsabiliza por isso: 

 ( Ler pausadamente as alternativas de resposta podendo assinalar mais do que uma) 

Os Turistas       

Os operadores turísticos  

A população  

O governo central  

O governo local ( Câmaras)  

NS/NR  

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO.
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ANEXO 2- Entrevista com o presidente da ONG Biosfera 
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ANEXO 3 - Caracterização do arquipélago de Cabo Verde 

Cabo Verde é um arquipélago situado no oceano Atlântico, possui uma economia 

extremamente frágil, agravada pelo facto de sofrer influências do Sahell. 

Com o ponto 1) faz-se, inicialmente, uma caracterização geográfica, 2) histórica e 3) 

sócio-económica do arquipélago de forma a proporcionar uma melhor compreensão do 

contexto do país e compreender a sua realidade actual. 

Com o 4) apresenta-se uma análise da actividade turística. Abordam-se as etapas do 

desenvolvimento turístico em Cabo Verde, assim como, a evolução da procura e da 

oferta turística e a tipologia dos produtos turísticos.  

Por fim tem-se as potencialidades e constrangimentos de Cabo Verde como destino 

turístico. 

 
1) Caracterização geográfica 

Cabo Verde é um arquipélago, situado no oceano Atlântico, separado cerca de 500 km 

do continente africano.Formado por dez ilhas e alguns ilhéus, o arquipélago de 4.033 

Km2 situa-se entre as latitudes de 14º 23’ e 17º 12’ N e as longitudes de 22º 40’ e 25º 

22’ O. 

As ilhas de origem vulcânica dividem-se em dois grupos: Barlavento, que abarca as 

ilhas de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia (desabitada), São Nicolau, Sal, Boa 

Vista, e ilhéus Branco e Raso; e Sotavento que integra as ilhas do Maio, Santiago, Fogo, 

Brava, e ilhéus Seco e Rombo. Santiago é a maior ilha com 991 km
2
 e Santa Luzia a 

menor com 35 km
2
. 

Situado na zona do Sahell, o arquipélago de Cabo Verde tem  um clima subtropical seco 

e apresenta características semi-áridas ou áridas com precipitação irregular ou escassa. 

A temperatura média anual varia entre 20º a 26º C e a precipitação média anual é de 225 

mm com tendência a baixar desde a década de 60. 

Sendo um país insular, Cabo Verde pertence à região da Macaronésia juntamente com o 

arquipélago dos Açores, Canárias e Madeira 
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Figura 1 - Mapa de Cabo Verde 

 

 

http://www.mapa-politico.com/africa/cabo-verde/cape_verde_pol_2004.jpg-es.html 

. 

2) Caracterização histórica 

O arquipélago de Cabo Verde foi encontrado desabitado pelos portugueses António de 

Noli e Diogo Gomes entre 1460 e 1462, sendo o grupo das ilhas de Sotavento o 

primeiro a ser descoberto e, posteriormente, as de Barlavento. 

Dada a sua localização geo-estratégica (zona de confluência entre África, Europa e 

América) tornou-se imprescindível proceder ao povoamento das ilhas. 

O povoamento do arquipélago iniciou-se pela ilha de Santiago, seguindo-se-lhe o Fogo. 

Passados cerca de quarenta anos após o descobrimento, apenas havia gente naquelas 

duas ilhas, porque a ocupação das restantes começara, geralmente, com o lançamento do 

gado que, em liberdade, produzia abundantemente (França, 1992). 

Devido ao facto das ilhas ficarem afastadas de Portugal, as condições climáticas serem 

pouco atraentes e não possuírem riquezas minerais com elevado valor económico, a 

coroa portuguesa viu-se obrigada a conceder liberdades e regalias aos moradores como 

forma de promover o povoamento. 
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Nas ilhas de povoamento mais antigo (Santiago e Fogo), inicialmente, participaram no 

seu povoamento brancos europeus e escravos negros africanos. Nos Séculos XVI e 

XVII, utilizando os elementos já mencionados e, ainda, mestiços já nascidos no 

arquipélago e/ou libertos das outras ilhas, foram povoadas: São Nicolau, Boa Vista, 

Brava, Maio e Santo Antão. As ilhas de São Vicente (1781) e do Sal (1839) só foram 

verdadeiramente povoadas nos séculos XVIII e XIX, respectivamente (França, 1992). 

Tendo em conta que na altura do povoamento das ilhas era norma seguirem somente 

homens para as novas terras, no caso cabo-verdiano, aqueles acabaram por ter filhos 

com escravas, factor que facilitou a aculturação e proporcionou condições para a 

formação no arquipélago de uma sociedade com base na mestiçagem (Filho, 2003). 

Devido à sua posição geográfica privilegiada, o arquipélago mostrou-se de extrema 

relevância para a metrópole portuguesa. Com o incremento da escravatura Cabo Verde, 

e em especial a ilha de Santiago, transformou-se num importante entreposto comercial 

de escravos que, após serem baptizados e ladinizados eram distribuídos para o 

continente europeu e americano. 

Ponto de cruzamento das principais rotas marítimas da época, as ilhas de Cabo Verde 

tornaram-se absolutamente necessárias às empresas ultramarinas. A maior parte dos 

navios vindos do Golfo da Guiné, Angola, Índia, Brasil, ou vice-versa, faziam escala em 

Santiago para abastecimento, descanso da tripulação e reparação dos navios. 

Todas essas movimentações fizeram da Ribeira Grande (ilha de Santiago) um porto de 

escala muito concorrido, fonte de evolução, riqueza e progresso, que a levaria a tornar-

se capital de Cabo Verde e, ainda, a primeira cidade a ser fundada pelos portugueses nos 

trópicos (França, 1992).      

Com o desvio das rotas comerciais para a Guiné, Ribeira Grande paulatinamente vai 

perdendo a sua importância, entra em decadência e, no Sec. XVII, votada ao abandono. 

Pode-se dizer que a história de Cabo Verde assenta num passado de escravatura, 

mestiçagem, secas cíclicas, fomes, e emigração. Do somatório desses elementos emerge 

um povo com características sócio-culturais singulares.  
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3)  Caracterização sócio-económica de Cabo Verde 

Segundo o Censo 2010, Cabo Verde possui uma população residente de 491.875 

habitantes, sendo  248.282 (50,5%) mulheres e 243.593 (49,5%) homens. Durante a 

década 2000-2010 a população do país registou um crescimento médio anual de 1,24%, 

valor inferior ao ocorrido na década anterior que foi de 2,4%. Outra particularidade  é o 

facto da população  ser extremamente jovem (54,4% da população tem  menos de 25 

anos). 

 

 

 

Figura 2- Pirâmide Etária da População de Cabo Verde  em 2010 

 

 

Fonte; INE,2010 

    

Com uma esperança de vida à nascença de 71 anos em 2008, Cabo Verde tem ao longo 

dos anos apostado afincadamente na educação chegando a atingir em 2008 uma taxa de 

alfabetização de adultos de 84,1% (Banco Mundial, 2008). Porém, apesar da taxa de 

analfabetismo ter pouca expressão, os níveis de instrução alcançados pela população são 

baixos o que compromete a qualidade e produtividade do trabalho.  
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Em 2006, mais de metade (60,7%) do total da população empregada possuía o Ensino 

Básico Integrado (EBI) enquanto apenas 4,4% tinham o curso superior. 

Com uma análise mais detalhada por ilhas (tabela 1)pode-se detectar que a ilha de 

Santiago é a ilha com maior número de licenciados (5,2%), seguida da ilha de São 

Vicente (4,6%). Fenómeno que poderá estar relacionado com o facto de serem as ilhas 

onde se encontram a maior parte dos serviços e actividades económicas e também por 

apenas nestas duas ilhas encontrarem localizadas as Universidades existentes no país. 

Convém também constatar que a ilha do Sal, apesar de representar o pólo turístico de 

Cabo Verde, parte significativa da sua população possui um baixo nível de instrução, 

aspecto que em nada contrasta com o panorama geral nacional. 

   

Quadro1 - Distribuição da população ocupada por nível de instrução (%) 

Fonte: ISE 2006 IEFP/INE 

No que concerne ao emprego pode-se dizer que em Cabo Verde, dado às características 

específicas da sua economia o desemprego apresenta-se como um problema estrutural. 

E que, em termos gerais, o mercado de emprego cabo-verdiano caracteriza-se por 

acentuados desajustamentos, que se traduziram, ao longo do tempo, na criação 

insuficiente de empregos, no desemprego jovem, causado nomeadamente pelas perdas 

do sistema formal de ensino, nas assimetrias regionais, no baixo nível de habilitação da 

população activa e em situações de falta de expectativa de uma parte importante de 

inactivos (MQE, 2008). 

Estudos apontam o facto de os homens constituírem a maioria da população empregada, 

enquanto as mulheres encontram-se mais expostas ao desemprego. 
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Cerca de 64% dos rendimentos das famílias provém do trabalho. No entanto, os níveis 

de precariedade do mesmo são elevados e nem sempre o facto de estar-se empregado 

seja o sinónimo de fuga à pobreza. 

O estudo/diagnóstico sobre o mercado de emprego em Cabo Verde realizado em 2008, 

aponta  a importância do sector informal no mercado de emprego cabo-verdiano. Cerca 

de 70% dos empregados cabo-verdianos trabalham sem contrato, 7% tem contrato a 

prazo, 7% faz parte do quadro e 4% tem contrato por tempo indeterminado (MQE).  

A inexistência do salário mínimo nacional, o desemprego e a inexistência de subsídios 

de apoio aos desempregados e a falta de políticas sociais mais eficazes capazes de 

atenuar os níveis elevados de pobreza muito tem contribuído para um cenário de 

instabilidade sócio-económica e laboral e, consequentemente, o avolumar do fenómeno 

emigratório. As estatísticas oficiais (Instituto das Comunidades) apontam a existência 

de cerca de 500.000 cabo-verdianos distribuídos por África, Europa, e EUA. Por outro 

lado, as remessas financeiras enviadas para o país têm impulsionado a economia 

nacional. 

Segundo as informações do Banco de Cabo Verde, em 2002 as remessas enviadas 

representavam 30% da massa monetária cabo-verdiana sendo os principais países 

emissores de remessas os Estados Unidos da América com 2515,5 milhões de escudos 

cabo-verdianos (ECV), a França com 1532,9 milhões de ECV, os Países Baixos com 

1331,5 milhões de ECV, Portugal com 1244,1 milhões de ECV e finalmente, a Itália com 

720,1 milhões de ECV. 

Cabo Verde possui as características das pequenas economias insulares como (Ferreira, 

2008): (1) a pequena dimensão do mercado interno; (2) base limitada de recursos 

domésticos; (3) diversificação limitada (da produção e base exportadora); (4) distância e 

isolamento geográfico; (5) capacidade institucional limitada (6) abertura (em relação ao 

comércio externo); (7) dependência relativamente aos fluxos externos instáveis e (8) 

susceptibilidade aos riscos naturais e mudanças ambientais.  

O facto de existir uma estabilidade social, económica e política; o reconhecimento pelos 

parceiros da ajuda ao desenvolvimento da boa aplicação das ajudas internacionais 

(como é o caso da cooperação norte-americana com a atribuição de um segundo pacote 

do Millennium Challenge Account), tem feito com que o arquipélago se apresente como 
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um país viável e credível no contexto internacional. Conseguindo, paulatinamente, 

alcançar progressos relevantes ao nível do desenvolvimento social e económico. Este 

panorama reflecte-se na passagem do país ao grupo de países de desenvolvimento 

médio em 2008, e na entrada na organização mundial do comércio também no mesmo 

ano, facto que poderá proporcionar significativas alterações à conjuntura nacional 

actual. 

 

4) O Turismo em Cabo Verde 

 Cabo Verde faz parte dos novos destinos turísticos emergentes, encontrando-se ainda 

numa fase de crescimento enquanto destino turístico, muito embora existam níveis de 

crescimento do turismo inter-ilhas ou até intra-ilha muito diferenciados.   O sector do 

turismo tem conhecido nos últimos anos uma dinâmica crescente e sido apontado como 

uma área determinante para a criação de emprego e fonte de riqueza e desenvolvimento 

do arquipélago. 

Pode-se dizer que a ilha do Sal constituiu a “porta de entrada” do turismo no 

arquipélago. No entanto, dado à diversidade paisagística, as peculiaridades sociais e 

culturais existentes em cada ilha, Cabo Verde possui condições de se mostrar 

internacionalmente como um destino turístico singular e com produtos diversificados. 

 

. As etapas do desenvolvimento turístico em Cabo Verde 

Para compreender a evolução do desenvolvimento turístico em Cabo Verde torna-se 

fulcral fazer-se um recuo aos sucessivos Planos de Desenvolvimento Nacional (PDN) 

de forma a percepcionar a partir de que momento a actividade turística é integrada nas 

estratégias de desenvolvimento por parte dos governos. Ferreira (2008) ao debruçar-se 

na análise dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, ilustra bem esse processo: 

(i) No Iº PDN- (1982-1985) As preocupações governamentais gravitavam em torno 

da “reconstrução nacional”. Período logo após a independência, os objectivos seriam de 

atenuar alguns constrangimentos resultantes do colonialismo e criar os alicerces para o 

desenvolvimento. Apostou-se na industrialização como forma de viabilização da 

economia nacional. Fez-se referência ao turismo mas de forma superficial. 
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(ii) No IIº PDN- (1986-1990) Colocou-se a tónica dos planos nos transportes inter e 

intra insulares, identificou-se as principais fragilidades existentes no país ao 

desenvolvimento da actividade turística. Pela primeira vez esta fora reconhecida como a 

actividade prioritária capaz de atingir os objectivos internos. Traçou-se objectivos a 

longo prazo para a actividade turística e delineou-se medidas sectoriais no sentido da 

concretização dos mesmos. 

(iii) No IIIº PDN- (1992-1995) Abordou-se a actividade turística como forma     de 

viabilização do conjunto da economia nacional e instrumento de melhoria das condições 

de vida da população. Impõe-se legalmente a inserção do desenvolvimento turístico na 

política global do desenvolvimento sócio-económico do país. Criou-se legislação neste 

contexto. 

(iv) No IVº PDN- (1997-2000) Consagrou o turismo como uma das áreas de maior 

potencial, seguido da indústria ligeira exportadora, pesca, transportes e comunicações. 

Reconheceu-se o crescimento da importância da actividade a nível nacional, 

identificando os constrangimentos estruturais enfrentados pela actividade (degradação 

do meio natural, serviços de baixa qualidade, fraca produção do artesanato local e, 

consequentemente, a invasão de produtos do artesanato de outras regiões africanas). 

Definiu-se um turismo que desejavelmente se pautasse por critérios de sustentabilidade 

ambiental, social e económica e implementou-se inúmeros subprogramas nas áreas de 

infra-estruturação, reabilitação do património, qualificação do turismo, desenvolvimento 

de estudos sobre o sector, informação/promoção de Cabo Verde como destino turístico 

entre outros. 

(v) No Vº PDN- (2002-2005) Reitera-se os objectivos preconizados anteriormente. 

Definiu-se como sectores chaves o turismo, os transportes, o comércio internacional, as 

pescas e a indústria. Detectou-se a necessidade de interligar os eixos estratégicos do 

turismo com o de outros sectores de actividade. 

Pode-se com isso concluir que o turismo desde 1992-1995 tem vindo a ganhar 

preponderância enquanto instrumento estratégico de desenvolvimento de Cabo Verde e 

de capital importância para a economia do país. 

Actualmente a actividade tem sido encarada como o vector estratégico para a 

internacionalização do país. Segundo o actual programa do governo (2006-2011) o 
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turismo continuará a ser considerado como o motor principal da economia. Serão 

identificadas e implementadas politicas que se consideram poder responder com melhor 

eficácia aos problemas e dêem resposta aos novos desafios impostos pela modificação 

na situação do mercado para, entre outras:  

• O aumento significativo da competitividade internacional do turismo cabo-verdiano;  

• A promoção do desenvolvimento de empreendimentos turísticos integrados e de 

superior qualidade. 

Entre os vários objectivos preconizados no programa para a actividade turística destaca-

se: a melhoria da qualidade de oferta de alojamento; a diversificação dos produtos; a 

promoção do investimento privado no turismo; melhorar a eficiência da promoção 

turística; resolver o problema dos resíduos sólidos; desenvolver infra-estruturas de 

apoio ao turismo entre outros. 

Para além de legislação que se tem produzido no sentido de regular a actividade, no 

presente ano de 2010 forjou-se instituições de apoio à actividade como o observatório 

do turismo, traçou-se o Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico (PEDT) de 

2010-2013, e tem-se desenvolvido diligências no sentido de se criar a marca Cabo 

Verde. 

O PEDT representa uma nova etapa de desenvolvimento turístico em Cabo Verde. 

Propõe a materialização de 17 programas e abarca o período de 2010 a 2013. O referido 

plano assenta nos seguintes objectivos gerais: 

i)   Identificar as potencialidades turísticas do país no contexto das oportunidades 

decorrentes da conjuntura actual e esperada do sector a nível mundial;  

ii) Identificar as áreas de melhoria e os pontos de bloqueio ao crescimento sustentável 

do turismo no país;  

iii) Definir e comunicar uma visão clara sobre que turismo se pretende para Cabo 

Verde, em linha com a estratégia de desenvolvimento do país elaborada pelo Governo;  

iv) Estabelecer políticas e orientações estratégicas que norteiam programas de acção 

visando alcançar objectivos previamente definidos no sector do turismo, bem como 

identificar os recursos necessários para a sua materialização;  
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v)  Estabelecer mecanismos eficazes de monitorização e avaliação dos resultados da sua 

implementação.  

E com as acções a serem implementadas visam como objectivos específicos: 

(i) Atingir um fluxo anual de 500 mil turistas até 2013. 

(ii) Aumentar a participação do turismo no PIB em 2013. 

(iii) Aumentar substancialmente os benefícios do turismo para a população. 

Definindo o modelo turístico que melhor se adapte à realidade cabo-verdiana, quatro 

princípios norteiam o referido plano (MECC, 2010): 

(i) Um turismo sustentável e de alto valor acrescentado, com o envolvimento das 

comunidades locais no processo produtivo e nos seus benefícios;  

(ii) Um turismo que maximize os efeitos multiplicadores, em termos de geração de 

rendimento, emprego e inclusão social;  

(iii) Um turismo que aumente o nível de competitividade de Cabo Verde, através da   

aposta na qualidade dos serviços prestados;  

(iv) Um turismo que promova Cabo Verde no mercado internacional como destino 

diversificado e de qualidade. 

Os 17 programas propostos no PEDT abarcam as mais díspares áreas desde a 

acessibilidade (ligar o mundo às ilhas e estas entre si); infra-estruturas gerais (saúde, 

segurança, energia, saneamento); estrutura institucional (melhor legislação para o 

desenvolvimento da actividade); sustentabilidade (melhor ambiente, hospitalidade). 

Apesar de se mostrar bastante atraente e complexo pode-se questionar a exiguidade das 

metas traçadas atendendo ao curto período de tempo estipulado. 

 
. Caracterização da procura turística em Cabo Verde 

No decorrer da análise entende-se como procura turística o conjunto de bens e serviços, 

expressos em termos de quantidade, que as pessoas que se deslocam na qualidade de 

visitantes adquirem para realizar as suas viagens (Cunha, 2009).  
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Pretende-se abordar neste ponto a procura física, constituída pelos fluxos turísticos e 

pelas dormidas nos estabelecimentos hoteleiros em Cabo Verde, e a procura geográfica, 

traduzida na distribuição espacial da procura turística e nos países emissores. 

A análise da procura turística pode ser realizada a partir da quantificação do número de 

entradas nos aeroportos ou através da quantificação dos hóspedes registados nos 

estabelecimentos hoteleiros. No nosso caso, dado a informação disponível no Instituto 

Nacional de Estatística de Cabo Verde (INE) trabalharemos os dados relativos aos 

hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros. Segundo a designação do INE 

considera-se hóspede o indivíduo que efectua pelo menos, uma dormida num 

estabelecimento hoteleiro. No mesmo estabelecimento, o mesmo indivíduo pode ser 

contado várias vezes consoante o número de inscrições que realizar. 

De acordo com o INE serão denominados hóspedes estrangeiros todos os hóspedes que 

visitam Cabo Verde e apresentam uma nacionalidade diferente da cabo-verdiana. Deste 

modo, podem estar incluídos nesta categoria os cidadãos cabo-verdianos com dupla 

nacionalidade. 

Analisando a evolução do número de hóspedes verifica-se um crescimento positivo, 

embora progressivamente menor, no período 2005-2008. Já em 2009 verificou-se um 

crescimento negativo (-0,9%), resultante da crise financeira internacional que se 

traduziu numa diminuição do número de hóspedes. O ano de 2010 marca a recuperação 

do crescimento positivo do número de hóspedes (15,6%). A tendência de crescimento 

positivo manteve-se no primeiro trimestre de 2011 e representa 20,4% face ao período 

homólogo. 

Quadro 2-  Hóspedes e Dormidas, 2005-2010 

Anos  2005     Var. 

04/05 

(%)      

2006 Var. 

05/06 

(%) 

2007 Var. 

06/07  

% 

 

2008 Var. 

07/08  

% 

2009 Var. 

08/09 

% 

2010 Var. 

09/00 

% 

Hóspedes 233548 26,4 280582 20,1 312880 11,5 333354 6,5 330319 -0,9 381831 15,6 

Dormidas 935505 8,1 1368018 46,2 1432746 4,7 1827196 27,5 2021597 10,6 2342282 15,9 

Fonte: dados do INE, elaboração própria 
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Quanto às dormidas (entendidas como a permanência num estabelecimento que 

fornece alojamento, considerada em relação a cada indivíduo, e por um período 

compreendido entre as 12 horas de um dia e as 12 horas do dia seguinte) verifica-se um 

crescimento positivo que ultrapassa os dois milhões de dormidas a partir de 2009. No 

entanto nota-se alguma irregularidade nesse crescimento que atingiu os 46,2% em 2006 

e um mínimo de 4,7 % em 2007. Salienta-se ainda a variação positiva no número de 

dormidas em 2009 apesar da diminuição do número de hóspedes o que denota um 

aumento da estadia média dos hóspedes. 

Ao nível da distribuição espacial dos hóspedes (ver fig.3), a ilha do Sal tem sido a ilha 

mais procurada com 40,4% dos hóspedes em 2010, seguida da ilha da Boavista, 

Santiago e São Vicente com 32,9%, 13,6% e  6,6% respectivamente. A ilha da Boavista 

assumiu  maior  importância turística desde  2009 ultrapassando a ilha de Santiago, 

facto que deverá estar associado à entrada em funcionamento do aeroporto internacional  

aliado ao crescimento da oferta de alojamento na ilha. 

 

 

         Fonte: INE, 2011, elaboração própria  

 Relativamente à distribuição espacial das dormidas (fig.4), as ilhas do Sal e da Boavista 

concentram a grande maioria das dormidas (Sal, 47,1% e Boavista 42,7%). Os 

principais mercados emissores são o Reino Unido com 26,1% dos hóspedes, Alemanha 

com 15,8% , Portugal com 12,8% e Itália 11,9%   das dormidas em 2010.  

A nível do turismo interno, os residentes em Cabo Verde representam 12% dos 

hóspedes, 5,3% das dormidas e uma permanência média de 2,6 noites. Os hóspedes do 

Reino Unido têm como principal destino a Ilha do Sal onde efectuam 54,7% das 

dormidas seguida da Boavista que representa 44,3% das dormidas destes hóspedes. 

40%

33%

14%
7% 6%

Entrada de Hóspedes, por ilha, 2010

Sal

Boavista

Santiago

São Vicente

Restantes ilhas

Figura 3 - Distribuição espacial dos hóspedes 
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Os hóspedes provenientes da Alemanha manifestam uma preferência semelhante  pelas 

ilhas do Sal  e da Boavista repartindo as dormidas  pelas  duas ilhas. Cada uma 

representa cerca de 47% das dormidas. 

Os residentes em Portugal repartem as dormidas pela Ilha da Boavista (45,6%), Sal 

(37,1) e Santiago (13,1%).  

Figura 4 - Distribuição espacial das dormidas( %) por ilha em 2010 

 

                Fonte: INE, 2011, elaboração própria 

A confirmar o crescimento da actividade na ilha da Boavista registe-se a taxa de 

ocupação - cama mais elevada em 2010, 79% (ver fig.5), ultrapassando a taxa de 

ocupação – cama da ilha do Sal, que até 2008 possuía o melhor indicador. A taxa média 

de ocupação – cama de Cabo Verde foi de 50% em 2010.  

Figura 5 - Distribuição espacial da ocupação- cama em 2010 

 

Fonte: INE, 2011, elaboração própria 
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Os hóspedes do Reino Unido são os que apresentam um tempo de permanência média 

mais alargado com 8,3 noites, seguidos dos Países Baixos com 7,2 noites e  a Alemanha 

com 6,4 noites  de permanência em 2010. 

 

. Caracterização da oferta turística no arquipélago cabo-verdiano 

Considera-se oferta turística como o conjunto dos factores naturais, equipamentos, bens 

e serviços que provoquem a deslocação de visitantes, satisfaçam as suas necessidades de 

deslocação e de permanência e sejam exigidos por estas necessidades (Cunha, 2006). 

O desenvolvimento do turismo em Cabo Verde tem-se traduzido no aumento do número 

de estabelecimentos hoteleiros ao longo do tempo (ver Fig.6). 

Do ano de 2000 para o ano de 2010 verifica-se um crescimento de oferta de 

estabelecimentos de 102,2% (88 estabelecimentos em 2000 e 178 estabelecimentos em 

2010). 

O crescimento mais elevado da oferta de estabelecimentos hoteleiros ocorreu em 2005 (22,2%), 

verificando-se um crescimento de 9,5% no ano de 2009 que corresponde ao melhor registo 

verificado desde de 2005. No ano de 2010, o crescimento foi de  2,9% resultante do acréscimo 

de apenas cinco estabelecimentos.       

Figura 6- Oferta de estabelecimentos hoteleiros em Cabo Verde 

 

Fonte: INE, 2011, elaboração própria 

No que concerne à distribuição de estabelecimentos (ver Fig.7) a ilha de Santiago conta 

com 42, as ilhas do Sal e de São Vicente ambas com 27 e Santo Antão 25 

estabelecimentos. As ilhas do Sal, Santiago e São Vicente possuem 54% dos 

88 88 93
105 108

132 142 150 158
173 178

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nº Estabelecimentos Hoteleiros em Cabo Verde, 2001-
2010
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estabelecimentos hoteleiros. Por tipologia de estabelecimentos, as pensões são os 

estabelecimentos mais representados, 34,2% do total dos estabelecimentos, seguem-se 

as residenciais que representam 27,% e os hotéis representam 23% do total de 

estabelecimentos. Em 2009, a ilha do Sal contava com o maior número de hotéis (15 

unidades) e a ilha de Santiago com 14 unidades. Durante o ano de 2010, estas duas ilhas 

viram reduzida as respectivas ofertas com o encerramento de três hotéis no Sal e dois 

em Santiago, contando actualmente cada uma  delas com 12 hotéis.  Com maior número 

de pensões (quadro 3) destaca-se a ilha do Fogo com 15  Santo Antão com 13 pensões e 

nas residenciais a ilha de São Vicente com 14 residenciais. 

Quadro 3 -Tipologia dos estabelecimentos hoteleiros, por ilha, em 2010 

 

Total Hotéis Pensões Pousadas 

Hotéis/ 

Apartamentos 

Aldeamentos  

Turísticos 

Residenciais 

Santo Antão 25 3 13 - - 2 7 

São Vicente 27 4 6 1 2 - 14 

São Nicolau 6 _ 4 1 - - 1 

Sal 27 12 5 1 2 2 6 

Boa Vista 19 7 3 - 3 2 4 

Maio 4 1 1 - - - 2 

Santiago 42 12 10 2 4 2 12 

Fogo 23 2 15 2 1 1 2 

Brava 5 - 4 1 - - - 

Cabo Verde 178 41 61 7 12 9 48 

              Fonte: INE, 2011, elaboração própria 
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Quanto à capacidade de alojamentos (quadro 4) a evolução vai de encontro com a 

tendência crescente da procura registando-se um aumento regular do número de quartos 

e de camas entre 2000 e 2009. Neste período  verifica-se um aumento de 166% no 

número de quartos   (2391 quartos em 2000 e 6367 em 2009). 

A crise financeira e económica internacional fez-se sentir no ano de 2010 com o 

encerramento de alguns estabelecimentos de alojamento o que originou um decréscimo 

de -7,5% na oferta de quartos e de -2,8% na oferta de camas.  

Quadro 4- Capacidade de Alojamento em Cabo Verde, 2000-2010 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nº de 

Quartos 

2391 2489 2820 3146 3150 4406 4836 5368 6172 6367 5891 

Nº de 

Camas 

4475 4628 5159 5715 5804 8278 8828 9767 11420 11720 11397 

    Fonte: INE, 2011, elaboração própria 

No que tange à evolução da capacidade de alojamento o ano de 2005 foi o que registou 

o crescimento  mais elevado, praticamente 40%, tendo decrescido sucessivamente para 

os 3,2% registados em 2009 atingindo valores negativos em 2010. 

Quanto ao número de camas (quadro 5) registou-se um aumento de 162% entre 2000 e 

2009. O ano em que se registou o crescimento mais elevado, 42,6%, no número de 

camas foi o de 2005. No ano de 2009 o crescimento do número de camas foi mais 

reduzido não excedendo os 2,6% e atingiu um crescimento negativo em 2010. 

Quadro 5-  Evolução da Capacidade de Alojamento em Cabo Verde 

   Fonte: INE, 2011, elaboração própria 

 

     2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Quartos(%) 4,1 13,3 11,6 0,1 39,9 9,8 11,0 15,0 3,2 -7,5 

Camas(%) 3,4 11,5 10,8 1,6 42,6 6,6 10,6 16,9 2,6 -2,8 
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Quanto à distribuição espacial da oferta de quartos e de camas, a ilha do Sal destaca-se 

em ambos os indicadores com 36,3% dos quartos e 45,7% das camas existentes no país. 

Segue-se a Boavista, segunda ilha mais turística do país, com 28,6% dos quartos e 

26,9% das camas. A ilha de Santiago tem 14,2% dos quartos e 11,1% das camas. 

 
.  Tipologia dos produtos turísticos cabo-verdianos 

A oferta turística, e em particular, alguns dos seus elementos integrantes, só é objecto de 

procura quando englobada num produto concreto criado para responder a necessidades 

concretas, objectivas ou subjectivas, dos consumidores turísticos (Cunha, 2006). 

Henriques (2003) cita Kotler para definir o produto como qualquer coisa com a  

capacidade de satisfazer as necessidades humanas e passível de ser trocada por outra 

mercadoria, a um determinado preço.  

Conotado no passado a bens físicos, concretos, o produto actualmente tem-se revelado 

como algo muito mais lato entendido como um serviço onde incorpora não só pessoas 

como também lugares, ideias, organizações. 

Henriques ( 2003) refere-se ao facto da definição de produto turístico envolver um certo 

grau de abstracção visto que o produto em causa pode ser identificado com conforto, 

status, acessibilidade, quartos, ou seja, com todo um pacote de bens e serviços 

justapostos baseado na actividade desenvolvida num destino.  

No que tange aos produtos turísticos, estes, possuem algumas especificidades tais como: 

Quadro 6 – Especificidades do produto turístico 
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Pode-se dizer que no que concerne aos produtos turísticos, não há produtos universais, 

igualmente válidos para cada caso, porque cada país ou região possui características 

diferentes que influenciam directamente o produto que lhes respeita, nem os produtos 

existentes num país podem ser transpostos para outros na sua totalidade. Há produtos 

comuns a vários países ou regiões e há produtos que são próprios de uma região ou país, 

mas as condições locais introduzem diferenciações, por vezes, decisivas em termos de 

satisfazerem, melhor ou pior. as preferências dos consumidores ( Cunha,  2006). 

No caso de Cabo Verde como destino turístico, o facto de ser um arquipélago formado 

por 10 ilhas confere-lhe uma relevante diversidade paisagística e sócio-cultural 

permitindo uma oferta diversificada e diferenciada de produtos consoante as 

potencialidades de cada ilha. 

Dado a existência do sol ao longo de todo o ano e de extensas praias, a actividade 

turística iniciou-se no arquipélago com uma forte aposta no turismo balnear (sol e praia) 

concentrando-se nas regiões do litoral. 

As principais ilhas turísticas são as ilhas do Sal (turismo balnear), de Santiago 

(histórico, sol e mar), São Vicente (cultural) e Boa Vista (balnear). 

Apesar de reconhecer-se a existência de grandes potencialidades turísticas em todas as 

ilhas, nota-se uma evidente lacuna no que concerne à inventariação/identificação e 

exploração dos recursos turísticos existentes. O que pode estar relacionado com o facto 

de ainda estar-se a forjar os principais instrumentos de planeamento da actividade. 

 

Em 2010 definiu-se a marca Cabo Verde (seleccionada por concurso), foi criado o  

Observatório do Turismo e delineadas as linhas mestras e programas que irão nortear a 

actividade turística.  

Os principais recursos e produtos turísticos por ilha, segundo dados do Plano 

Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Cabo Verde 2010/2013, estão 

listados no quadro 7. 

Segundo dados do Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo em Cabo 

Verde 2010/2013, os principais recursos e produtos turísticos por ilha são os abaixo 

elencados: 
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Ilhas Principais Recursos turísticos Produtos Turísticos Potenciais 

 

 

 

Santo Antão 

 

 

 

 

Montanhas e vales, vistas 
panorâmicas, trilhas para hiking / 
tracking, agricultura, culinária 
tradicional, arte e artesanato, 
manifestações culturais (ex: festas 
de romaria), história e tradições, 
mar (mergulho, pesca, praia) e 
parques naturais  

 

 

Ecoturismo (caminhadas, 
observação de fauna, ornitologia, 
turismo no espaço rural, etc.); 
turismo cultural (turismo étnico, 
festas populares, património 
construído, intercâmbio); turismo 
desportivo (aventura, trekking, 
canyoning, voo livre, mergulho, 

cavalgadas, pesca desportiva).  
 

 
 
 
 

São Vicente 
 

Música, dança e teatro, 
manifestações culturais (Festival 
Baía das Gatas, Carnaval, festas de 
romaria, festas de Fim de Ano), 
história e tradições, mar & praias, 
artes e artesanatos (incluindo a 
fabricação de instrumentos 
musicais), marina, vistas 

panorâmicas, culinária, vida 
nocturna.  
 

Sol & praia; Ecoturismo 
(caminhadas, observação de fauna, 
ornitologia, turismo no espaço rural, 
etc.); turismo cultural (arqueologia, 
turismo étnico, festas populares, 
património construído, intercâmbio); 
turismo desportivo (desportos 
náuticos, aventura, voo livre, 

mergulho, cavalgadas, pesca 
desportiva, golfe); turismo de 
negócios e eventos (feiras, 
congressos, incentivos, visitas 
técnicas).  

 

 

Santa Luzia  

 

 

 

Áreas protegidas, observação de 
aves e animais marinhos, mar e 
praias.  
 

 

Ecoturismo (caminhadas, 
observação de fauna e flora, 
ornitologia) e turismo desportivo 
(mergulho).  
 

 

 

 

Boavista  

 

 

Mar & praias, vento para desportos 

náuticos, dunas de areia, cultura e 
tradições, culinária, música, arte e 
artesanato, áreas protegidas, 
observação de animais (tartarugas).  
 

Sol & praia; ecoturismo (observação 

de fauna, ornitologia, turismo no 
espaço rural); turismo cultural 
(arqueologia, turismo étnico, festas 
populares, património construído, 
intercâmbio); turismo desportivo 
(desportos náuticos, aventura, 
mergulho, cavalgadas, pesca 
desportiva, golfe).  

 

 

 

Maio  

 

 

 

Mar & praias desertas, vento para 
desportos náuticos, cultura e 
tradições, pesca, áreas protegidas, 
observação de animais (tartarugas).  
 

 

Sol & praia; ecoturismo (observação 
de fauna, ornitologia, turismo no 
espaço rural); turismo cultural 
(arqueologia, turismo étnico, festas 
populares, património construído, 
intercâmbio); turismo desportivo 

(desportos náuticos, aventura, 
mergulho, cavalgadas, pesca 
desportiva, golfe).  
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Santiago  
 

 

 

 

 

 

História, Cidade Velha (Património 
da Humanidade), montanhas e vales, 
vistas panorâmicas, parques 
naturais, trilhas para hiking / 

tracking, agricultura, culinária 
tradicional, arte e artesanato, 
manifestações culturais, história e 
tradições, mar (mergulho, pesca, 
praia).  
 

 

Sol & praia; ecoturismo 
(caminhadas, observação de fauna, 
ornitologia, turismo no espaço 
rural); turismo cultural (arqueologia, 

turismo étnico, festas populares, 
património construído, intercâmbio); 
turismo desportivo  
(desportos náuticos, aventura, 
trekking, mergulho, cavalgadas, 
pesca desportiva, golfe); negócios e 
eventos (feiras, congressos, 
incentivos, compras, mega-eventos, 
visitas técnicas).  

 
 

 

 

 

Fogo  
 

Vulcão, parques naturais, montanhas 
e vales, vistas panorâmicas, trilhas 
para hiking / tracking, agricultura, 
plantas endémicas, culinária 
tradicional, arte e artesanato, 
manifestações culturais, história e 
tradições, mar (mergulho, pesca)  
 

Ecoturismo (observação de fauna, 
ornitologia, turismo no espaço 
rural); turismo cultural (arqueologia, 
turismo étnico, festas populares, 
património construído, intercâmbio); 
turismo desportivo (desportos 
náuticos, aventura, mergulho, 
cavalgadas, pesca desportiva).  
 

 

 

 

Brava  

 

 

 

 

 

Vistas panorâmicas, trilhas para 
hiking / tracking, agricultura, plantas 
endémicas, culinária tradicional, 

flora, fauna, história e tradições, 
manifestações culturais, mar.  
 

 

Ecoturismo (observação de fauna, 
ornitologia, turismo no espaço 
rural); turismo cultural (arqueologia, 

turismo étnico, festas populares, 
património construído, intercâmbio); 
turismo desportivo (desportos 
náuticos, aventura, mergulho, 
cavalgadas, pesca desportiva). 
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ANEXO 4 - Delimitação Espacial dos Espaços Naturais Protegidos  da ilha do Sal 

 

Figura 7 -  Delimitação Espacial dos Espaços Naturais Protegidos  da ilha do Sal 

 

                    Fonte: PDM do Sal, 2009 
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ANEXO 5-   Zonas Turísticas Especiais 

 

As ZTE dividem-se em Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral ( ZDTI ) e em 

Zonas de Reserva e Protecção Turística ( ZRPT). 

A  nível prático a declaração de uma área como ZDTI determina: 

a) A sujeição à declaração de utilidade pública da expropriação de todos os terrenos 

situados na dita zona, mesmo quando forem de titularidade municipal, bem como dos 

edifícios aí existentes; 

b) A proibição absoluta de qualquer actividade extractiva na totalidade  dos terrenos, 

costas e praias da mesma, nomeadamente a extracção de areia, cascalho e outros inertes; 

c) A proibição de qualquer intervenção urbanística sem prévia autorização do Instituto 

Nacional do Turismo. 

As Zonas de Reserva e Protecção Turística ( ZRPT) definem-se como: 

a) As áreas contíguas às ZDTI e dotadas de alto valor natural e paisagístico e cuja 

preservação seja necessária para assegurar a competitividade do produto turístico de 

Cabo Verde, a curto e médio prazo; 

b) As outras áreas que, possuindo também alto valor natural e paisagístico, deverão 

manter-se em reserva para serem posteriormente declaradas ZDTI. 

 

No que concerne à ilha do Sal foram instituídas três zonas de desenvolvimento turístico 

integrado (ZDTI) assinaladas na figura 8.  
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Figura 8 -  ZDTI’S da ilha do Sal ( Santa Maria, Murdeira e Pedra de Lume) 

 

         Fonte: PDM do Sal, 2009 
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ANEXO 6-  Dados de Caracterização da População  Inquirida  

 

(género, idade,profissão, local de residência, tempo de residência no Sal) 

Quadro 8- Género dos inquiridos 

  

  
Frequência Percentagem Percentagem  válida 

Percentagem 

acumulada 

válida M 108 46,8 46,8 46,8 

F 123 53,2 53,2 100,0 

Total 231 100,0 100,0  

 

Quadro 9 – Estrutura etária 

  

  

Frequência Percentagem  

Percentagem 

válida  

Percentagem 

acumulada 

Válida 18-28 87 37,7 38,5 38,5 

29-39 64 27,7 28,3 66,8 

40-50 40 17,3 17,7 84,5 

≥ 51 23 10,0 10,2 94,7 

NS/NR 12 5,2 5,3 100,0 

Total 226 97,8 100,0  

Missing 99 5 2,2   

Total 231 100,0   
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Quadro 10- Actividade profissional 

  

  

Frequência 

Percentage

m  

Percentage

m válida  

Percentagem 

acumulada 

válida Comércio/turism

o 

34 14,7 16,4 16,4 

Admin. pública 36 15,6 17,4 33,8 

Transportes 31 13,4 15,0 48,8 

Activ. seg. 

privada 

15 6,5 7,2 56,0 

Estudante 32 13,9 15,5 71,5 

Outros 34 14,7 16,4 87,9 

NS/NR 25 10,8 12,1 100,0 

Total 207 89,6 100,0  

Missin

g 

99 24 10,4 
  

Total 231 100,0   
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Quadro 11 – Local de residência 

  

  Frequência Percentagem  Percentagem válida  Percentagem acumulada 

válida Santa Maria 26 11,3 12,6 12,6 

Espargos 95 41,1 45,9 58,5 

Outros 79 34,2 38,2 96,6 

NS/NR 7 3,0 3,4 100,0 

Total 207 89,6 100,0  

Missing 99 24 10,4   

Total 231 100,0   

 

Quadro 12– Tempo de residência no Sal 

  

  
Frequência Percentagem  

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

Válida Viveu sempre 91 39,4 39,4 39,4 

1 a 3 anos 27 11,7 11,7 51,1 

+ 3 anos 113 48,9 48,9 100,0 

Total 231 100,0 100,0  
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ANEXO 7 - Percepção dos Impactes culturais, ambientais e sociais  por parte dos 

inquiridos 
 

1)  Percepção Impactes Culturais 

Quadro 13 - Produção de arte local 
 

  

Frequência Percentagem  

Percentagem 

válida  

Percentagem 

acumulada 

Válida Piorou muito 17 7,4 7,8 7,8 

Piorou 30 13,0 13,8 21,6 

Neutral 68 29,4 31,2 52,8 

Melhorou 71 30,7 32,6 85,3 

Melhorou muito 10 4,3 4,6 89,9 

NS/NR 22 9,5 10,1 100,0 

Total 218 94,4 100,0 
 

Missing 99 13 5,6   

Total 231 100,0   

 

Quadro 14 – Gastronomia tradicional 
 

  

Frequência Percentagem  

Percentagem 

válida  

Percentagem 

acumulada 

Válida Piorou muito 8 3,5 3,7 3,7 

Piorou 16 6,9 7,3 11,0 

Neutral 71 30,7 32,4 43,4 

Melhorou 80 34,6 36,5 79,9 

Melhorou muito 27 11,7 12,3 92,2 

NS/NR 17 7,4 7,8 100,0 

Total 219 94,8 100,0 
 

Missing 99 12 5,2   

Total 231 100,0   
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Quadro 15 - Actividades locais tradicionais 

  

  

Frequência Percentagem  

Percentagem 

válida 

Percentagem 

acumulada 

Válida Piorou muito 10 4,3 4,5 4,5 

Piorou 38 16,5 17,1 21,6 

Neutral 74 32,0 33,3 55,0 

Melhorou 67 29,0 30,2 85,1 

Melhorou muito 24 10,4 10,8 95,9 

NS/NR 9 3,9 4,1 100,0 

Total 222 96,1 100,0  

Missing 99 9 3,9   

Total 231 100,0   

 

Quadro 16 - Conservação  de lugares com valor estético, histórico e cultural 
  

  

Frequência Percentagem  

Percentagem 

 válida  

Percentagem  

acumulada 

válida Piorou muito 30 13,0 13,3 13,3 

Piorou 53 22,9 23,6 36,9 

Neutral 75 32,5 33,3 70,2 

Melhorou 47 20,3 20,9 91,1 

Melhorou muito 9 3,9 4,0 95,1 

NS/NR 11 4,8 4,9 100,0 

Total 225 97,4 100,0  

Missing 99 6 2,6   

Total 231 100,0   
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Quadro 17 – Recuperação das casas típicas/coloniais 
  

  

Frequência Percentagem  

Percentagem  

válida  

Percentagem  

acumulada 

válida Piorou muito 30 13,0 13,6 13,6 

Piorou 48 20,8 21,7 35,3 

Neutral 87 37,7 39,4 74,7 

Melhorou 32 13,9 14,5 89,1 

Melhorou muito 4 1,7 1,8 91,0 

NS/NR 20 8,7 9,0 100,0 

Total 221 95,7 100,0  

Missing 99 10 4,3   

Total 231 100,0   

 

Quadro 18– Alteração dos hábitos/estilos de vida da  população 
  

  

Frequência Percentagem  

Percentagem  

válida  

Percentagem  

acumulada 

válida Piorou muito 33 14,3 14,5 14,5 

Piorou 59 25,5 26,0 40,5 

Neutral 53 22,9 23,3 63,9 

Melhorou 51 22,1 22,5 86,3 

Melhorou muito 19 8,2 8,4 94,7 

NS/NR 12 5,2 5,3 100,0 

Total 227 98,3 100,0  

Missing 99 4 1,7   

Total 231 100,0   

 

A produção de arte local melhoraram para 32,6% dos inquiridos, 31,2% consideram-na 

neutral enquanto 13,8% consideraram que a produção de arte local piorou.  

A gastronomia tradicional melhoraram ou é neutral para 36,5% e 32,4% dos inquiridos 

respectivamente. Consideram ainda que melhoraram muito 12,3%, apesar de algumas 

percepções menos favoráveis. Porventura, a melhoria observada está relacionada com a  

qualidade da oferta para fazer face a uma procura turística crescente pelos “sabores da 

terra”. 
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A maior parte dos inquiridos considera neutral (33,3%) ou que os impactes do turismo 

melhoraram (30,2%) e melhoraram muito (10,8%) as actividades locais tradicionais 

como as festas, música, dança e jogos tradicionais. Contudo, os seus efeitos são 

negativos para cerca de 20% dos inquiridos que consideraram que pioraram (17,1%) e 

pioraram muito (4,5%). 

As variáveis conservação de lugares com valor estético, histórico-cultural e a 

recuperação das casas coloniais são neutrais para 33,3% no caso da conservação e 

39,4% na recuperação das casas coloniais. As percepções são ainda desfavoráveis para 

ambas as variáveis sendo que 23,6% consideram que piorou a conservação de lugares 

com valor estético ou histórico-cultural e 21,7% a recuperação de casas 

típicas/coloniais.  

Relativamente aos hábitos da população os inquiridos dividem as opiniões entre o 

pioraram para 26,0%, neutral 23,3%, enquanto para 22,5% melhoraram 

2)  Percepção Impactes Ambientais 

 

 

Fonte: Dados do Questionário 2010 , elaboração própria 
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 Fonte: Dados do Questionário 2010 , elaboração própria 

 

Cerca de 50% dos inquiridos  considera que a poluição do ar, mar e solos piorou ou 

piorou muito.  De entre os aspectos mais negativos a nível ambiental salienta-se a 

extracção de inertes, especialmente a extracção de areia das praias que tem causado 

danos ambientais, percepcionados por 60% da  população inquirida que considera que a 

referida extracção pioraram e pioraram muito.  

A poluição sonora constitui outra das variáveis destacadas negativamente  tendo  

piorado para 42,2% e piorado muito para 20,6% dos inquiridos. 
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As variáveis limpeza e higiene do espaço público e o abastecimento de água e energia   

são vistas como as que mais beneficiaram com o turismo.  

A higiene e limpeza do espaço público melhoraram para 44,6% e melhoraram muito 

para 7,5% e 27,6% consideram-na neutral. Ao nível das infra-estruturas a produção e 

distribuição de água e energia são os impactes do turismo percepcionados de forma 

positiva: 44% dos inquiridos são de opinião que melhorou e 7,1% de que melhorou 

muito.  

No entanto, cerca de 25% dos inquiridos considera que pioraram/pioraram muito o que 

denota ainda a existência de alguns constrangimentos em matéria de infra-estruturas 

básicas. 

 

3) Percepção Impactes Económicos 

 

Fonte: Dados do Questionário 2010, elaboração própria 
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Fonte: Dados do Questionário 2010, elaboração própria 
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Fonte: Dados do Questionário 2010, elaboração própria 
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Os benefícios económicos para o país, resultantes do turismo, são percepcionados de 

modo diverso e  dividem as opiniões dos inquiridos: melhorou, 30,0%; neutral, 26,0%, 

piorou, 16,0%.  

Para 46,1% as oportunidades de emprego melhoraram e 15,7% consideram que 

melhoraram muito. No que concerne às oportunidades de emprego feminino estas 

percentagens são ainda mais expressivas: melhoraram, 57,0% e melhoraram muito, 

15,8%. 

As condições de vida melhoraram na opinião de 46,2% dos inquiridos; 22,7% optaram 

pela classificação neutral e 17,8% consideram que pioraram. 

O desenvolvimento da ilha do Sal melhorou para 49,1% dos inquiridos, melhorou muito 

para 13,2%, e neutral para 17,1%. Apesar da opinião favorável da maior parte dos 

inquiridos, 13,2% consideram que piorou. 

 Os impactes económicos desfavoráveis são percepcionados de forma muito 

significativa, chegam a atingir valores percentuais entre 70% e 90% nas  variáveis: 

preço dos produtos de primeira necessidade, e no preço das casas e dos terreno. 

Na variável preço dos bens de primeira necessidade as respostas piorou/piorou muito 

registam uma percentagem acumulada de 71,5%; no preço das casas 87,3% e no preço 

dos terrenos, 90,9%.  Destas três variáveis, o  preço dos terrenos é percepcionada como 

a mais negativa: 57,8% dos inquiridos dizem que piorou muito e 33,0% que piorou. 

4) Percepção Impactes Sociais 

 

Fonte: Dados do Questionário 2010, elaboração própria 
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Fonte: Dados do Questionário 2010, elaboração própria 
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Os impactes sociais percepcionados de forma negativa pelos inquiridos atingem 

percentagens acumuladas (classificação piorou/piorou muito) significativos  

especialmente as variáveis consumo e tráfico de drogas, 89,5%; consumo de álcool, 

88,9%; criminalidade, 86,6%; vandalismo, 88,1%; prostituição, 85%; stress da 

população, 70,5% e alteração dos valores morais, 69,2%. Embora com um rácio mais 

baixo, merece referência  a variável união da população salense com 50,2%.  

Nas variáveis cujos aspectos são positivos destacam-se a participação das mulheres nas 

decisões familiares, a posição socio-económica das mulheres e o nível de vida da 

população.  

A participação das mulheres nas decisões familiares: melhorou, 51,3%; e melhorou 

muito, 18,6%. De igual modo a posição sócio-económica das mulheres melhorou, 

57,5% e melhorou muito, 14,6% segundo os inquiridos. 

A análise da variável nível de vida da população permite inferir que cerca de 50% dos 

inquiridos considera que o mesmo melhorou/melhorou muito. 

O  conjunto de variáveis alternativas de lazer, qualidade dos serviços públicos, 

qualidade dos cuidados de saúde, e ressentimentos e conflitos entre turistas e a 

população não se revelaram nem positivas nem negativas. 
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Quadro 19- Média e desvio padrão da opinião dos residentes dos impactes culturais 

Variáveis de impacte  Média ª DP 

Conservação lugares valor histórico estético 2,93 1,257 

Recuperação casas típicas 2,96 1,341 

Alteração  hábitos população 3,00 1,373 

Actividades locais tradicionais 3,38 1,146 

Produção arte local 3,43 1,301 

Gastronomia tradicional 3,70 1,138 

Média global          3,23  

 

ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou muito 
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Quadro 20-  Média e desvio padrão da opinião dos residentes dos impactes ambientais 

Variáveis  de impacte  Média ª DP 

Poluição sonora 2,32 1,058 

Poluição de solos 2,50 1,223 

Extracção inertes 2,53 1,386 

Poluição do ar 2,54 1,285 

Poluição da  água do mar e outros cursos de água 2,65 1,298 

Conservação de corais e dunas 3,11 1,382 

Protecção ambiental e ecossistemas 3,15 1,244 

Circulação  de pessoas e viaturas 3,33 1,200 

Abastecimento de água e energia 3,34 1,151 

Gestão  de áreas protegidas 3,36 1,347 

Limpeza e higiene de espaços públicos 3,38 1,024 

Média global        2,93  

              ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou muito 
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ANEXO 8 – Percepção dos inquiridos  da qualidade de emprego gerado pelo 

turismo 

 

Quadro 21-  Out  put da qualidade de emprego gerado pelo turismo 

 

qualidade emprego gerado pelo turismo 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid é boa 59 25,5 27,7 27,7 

é má 32 13,9 15,0 42,7 

mais_ou_menos 122 52,8 57,3 100,0 

Total 213 92,2 100,0  

 

 

Quadro 22-  out put  melhores empregos ocupados por locais 

Melhores empregos turismo ocupados locais 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sim 36 15,6 17,8 17,8 

não 106 45,9 52,5 70,3 

mais_ou_menos 60 26,0 29,7 100,0 

Total 202 87,4 100,0  
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ANEXO 9- Teste estatístico da relação opinião do turismo segundo o género dos 

inquiridos; e  percepções de impactes culturais e sociais segundo o género  

 

  Quadro 23- Out put teste t para amostras independentes  opinião do turismo na ilha do Sal segundo o género 

dos inquiridos 

 

 

   opinião turismo ilha sal 

   Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

Levene's Test for Equality 

of Variances 

 Equal variances 

assumed 

,406 
 

Sig. ,525  

t-test for Equality of Means  t -,586 -,585 

df 229 224,025 

Sig. (2-tailed) ,558 ,559 

Mean Difference -,095 -,095 

Std. Error 

Difference 

,163 ,163 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -,416 -,416 

Upper ,225 ,226 
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Quadro 24 – Média da opinião manifestada pelos residentes dos impactes culturais segundo o 

género 

 sexo Meanª DP 

Produção arte local M 3,29 1,297 

F 3,55 1,297 

Gastronomia tradicional M 3,63 1,129 

F 3,76 1,147 

Actividades locais tradicionais M 3,27 1,202 

F 3,48 1,087 

Conservação de lugares/áreas com valor hist/culturais M 2,77 1,205 

F 3,08 1,290 

Recuperação das casas típicas M 2,89 1,269 

F 3,03 1,405 

Alteração hábitos/estilos vida  da população M 2,93 1,389 

F 3,06 1,362 

ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou muito 

O teste de homogeneidade de variâncias (teste de Levene)  aplicado às variáveis atingiu 

valores de p entre 0.351 a 0,957 (ver anexo). Com um p>.05  assegura-se a 

homogeneidade de variâncias dos dois grupos em relação aos impactes culturais. 

Aplicando o t-student para a situação de variâncias homogéneas assumindo valores t 

entre 1,808 a -,677; grau de liberdade (df) variando entre 216 a  225 e com 

significâncias (Sig) atingindo valores sempre superiores a .05 aceita-se a hipótese nula 

de igualdade das médias entre os sexos femininos e masculinos. 
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Quadro 25- out puts t teste género  impactes culturais 

Independent Samples Test 

  
Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

produção arte local Equal 

variances 

assumed 

,027 ,869 -

1,502E0 

216 ,135 -,264 ,176 -,611 ,083 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,502E0 

2,142E2 ,135 -,264 ,176 -,611 ,083 

gastronomia tradicional Equal 

variances 

assumed 

,003 ,957 -,874 217 ,383 -,135 ,154 -,438 ,169 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,875 2,160E2 ,383 -,135 ,154 -,438 ,169 

actividadeslocaistradicionais Equal 

variances 

assumed 

,874 ,351 -

1,349E0 

220 ,179 -,207 ,154 -,510 ,096 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,344E0 

2,137E2 ,180 -,207 ,154 -,511 ,097 
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conserv_lug_histculturais Equal 

variances 

assumed 

,178 ,673 -

1,808E0 

223 ,072 -,302 ,167 -,631 ,027 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1,815E0 

2,225E2 ,071 -,302 ,166 -,630 ,026 

recuperação_casas_tip Equal 

variances 

assumed 

,103 ,749 -,726 219 ,468 -,131 ,181 -,488 ,225 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,731 2,189E2 ,466 -,131 ,180 -,486 ,223 

alteração_habit_pop Equal 

variances 

assumed 

,114 ,736 -,677 225 ,499 -,124 ,183 -,484 ,236 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,677 2,199E2 ,499 -,124 ,183 -,485 ,237 
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Quadro 26 - Média da opinião manifestada pelos residentes dos impactes sociais segundo o género 

 

 

sexo Meanª DP 

Consumo /tráfico  de drogas M 1,60 1,127 

F 1,37 ,792 

Consumo de álcool M 1,68 ,925 

F 1,52 ,807 

Valores morais M 2,25 1,078 

F 2,09 1,125 

Criminalidade M 1,97 1,178 

F 1,52 ,661 

Vandalismo M 1,92 1,112 

F 1,57 ,971 

Prostituição M 1,93 1,288 

F 1,79 1,111 

Alternativas de lazer M 3,18 1,041 

F 3,31 1,224 

União população salense M 2,63 1,260 

F 2,79 1,275 

Stress na população M 2,40 1,079 

F 2,15 1,064 

Qualidade serviços públicos M 3,08 ,908 

F 3,10 1,081 

Qualidade cuidados saúde M 3,03 1,050 

F 2,99 1,244 

Participação das mulheres  nas decisões familiares M 3,84 1,070 

F 3,94 ,853 

Posição socio-económica mulheres M 3,84 ,937 

F 3,94 ,910 

Nível de  vida da  população M 3,30 1,168 

F 3,31 1,136 

Ressentimentos e conflitos entre turistas e população M 3,52 1,300 

F 3,46 1,306 

ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou  muito 
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ANEXO 10-  Impactes segundo o género 
Quadro 27- out puts teste t  impactes sociais segundo o género dos inquiridos 

Independent Samples Test 

  
Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

consumotrafdroga Equal 

variances 

assumed 

9,127 ,003 1,867 227 ,063 ,238 ,127 -,013 ,489 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,820 1,846E2 ,070 ,238 ,131 -,020 ,496 
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consumo_álcool Equal 

variances 

assumed 

1,414 ,236 1,350 224 ,178 ,156 ,115 -,072 ,383 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,337 2,081E2 ,183 ,156 ,116 -,074 ,385 

valores_morais Equal 

variances 

assumed 

,001 ,982 1,094 222 ,275 ,161 ,148 -,129 ,452 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,097 2,210E2 ,274 ,161 ,147 -,129 ,452 

criminalidade Equal 

variances 

assumed 

8,750 ,003 3,621 222 ,000 ,454 ,126 ,207 ,702 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3,488 1,568E2 ,001 ,454 ,130 ,197 ,712 

vandalismo Equal 

variances 

assumed 

,685 ,409 2,498 225 ,013 ,345 ,138 ,073 ,618 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2,481 2,136E2 ,014 ,345 ,139 ,071 ,619 

prostituição Equal 

variances 

assumed 

,561 ,455 ,854 225 ,394 ,136 ,159 -,178 ,450 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,848 2,125E2 ,397 ,136 ,160 -,180 ,452 

alternativas lazer Equal 

variances 

assumed 

1,849 ,175 -,845 217 ,399 -,130 ,154 -,435 ,174 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,852 2,162E2 ,395 -,130 ,153 -,432 ,171 

uniãopopulaçãosal Equal 

variances 

assumed 

,016 ,900 -,932 223 ,352 -,158 ,169 -,492 ,176 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,933 2,206E2 ,352 -,158 ,169 -,491 ,176 

stresspopulação Equal 

variances 

assumed 

,516 ,473 1,688 218 ,093 ,244 ,145 -,041 ,529 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,687 2,137E2 ,093 ,244 ,145 -,041 ,530 

qualidadeserviçospublicos Equal 

variances 

assumed 

2,787 ,096 -,098 220 ,922 -,013 ,134 -,278 ,252 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,098 2,170E2 ,922 -,013 ,134 -,277 ,250 

qualidcuidadossaude Equal 

variances 

assumed 

1,945 ,164 ,237 223 ,813 ,037 ,154 -,268 ,341 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,239 2,219E2 ,812 ,037 ,153 -,265 ,338 

partic_mulheres decisões Equal 

variances 

assumed 

4,746 ,030 -,797 224 ,427 -,102 ,128 -,354 ,150 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,786 2,003E2 ,433 -,102 ,130 -,358 ,154 
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posição socio-económica 

mulheres 

Equal 

variances 

assumed 

,012 ,911 -,829 224 ,408 -,102 ,123 -,345 ,140 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,828 2,188E2 ,409 -,102 ,123 -,345 ,141 

nível vida população Equal 

variances 

assumed 

,612 ,435 -,085 223 ,932 -,013 ,154 -,316 ,290 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,085 2,173E2 ,932 -,013 ,154 -,317 ,291 

ressent e conflitos turistas 

e popu 

Equal 

variances 

assumed 

,003 ,953 ,346 228 ,730 ,060 ,172 -,280 ,399 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,346 2,248E2 ,730 ,060 ,172 -,280 ,399 

 

O teste de Levene aplicado demonstra uma homogeneidade de variâncias com excepção 

para o consumo e tráfico de drogas (Sig .003 <.05); criminalidade (Sig.003<.05); e 

participação das mulheres nas decisões familiares (Sig.030 <.05). O teste t possui um 

grau de liberdade compreendido entre 217 a 227. O teste t-student assume uma 

significância (Sig. 2- tailed) > .05 em todos os ítens (significando existir uma igualdade 

das médias entre os sexos e logo uma confirmação da hipótese nula) com excepção para 

a criminalidade e vandalismo que rejeitam a hipótese nula. 
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Quadro 28 –Média da opinião manifestada pelos residentes dos impactes ambientais segundo o 

género dos inquiridos 

 sexo Meanª DP 

Poluição do ar M 2,60 1,220 

F 2,49 1,344 

Poluição  da água do mar e outros 
cursos de água 

M 2,67 1,209 

F 2,63 1,379 

Poluição  de solos M 2,49 1,186 

F 2,50 1,262 

Poluição sonora M 2,28 ,939 

F 2,35 1,154 

Limpeza e  higiene dos espaços 
públicos 

M 3,23 1,069 

F 3,51 ,967 

Extracção de inertes M 2,30 1,303 

F 2,74 1,429 

Protecção ambiental e dos 
ecossistemas 

M 2,87 1,119 

F 3,40 1,300 

Conservação  de corais e dunas M 2,91 1,314 

F 3,31 1,421 

Abastecimento de água e energia M 3,36 ,975 

F 3,32 1,294 

Circulação  de pessoas e viaturas M 3,34 1,231 

F 3,31 1,175 

Gestão de  áreas protegidas M 3,13 1,381 

F 3,57 1,287 

ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou muito 
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Quadro 29- Out put t teste impactes ambientais por género dos inquiridos 

Independent Samples Test 

Dependent variables 

Statistics 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

poluição ar Equal 

variances 

assumed 

1,291E0 ,257 ,621 223 ,535 ,107 ,172 -,232 ,445 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,624 2,230E2 ,534 ,107 ,171 -,230 ,443 

poluição água 

do mar e outr 

Equal 

variances 

assumed 

2,311E0 ,130 ,250 219 ,803 ,044 ,175 -,301 ,389 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,251 2,185E2 ,802 ,044 ,174 -,300 ,387 

poluição solos Equal 

variances 

assumed 

,172 ,679 -,113 216 ,910 -,019 ,166 -,346 ,309 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,113 2,160E2 ,910 -,019 ,166 -,345 ,308 

poluição sonora Equal 

variances 

assumed 

4,298E0 ,039 -,521 221 ,603 -,074 ,142 -,354 ,206 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-,528 2,199E2 ,598 -,074 ,140 -,351 ,202 
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limpeza hig 

espaços publ 

Equal 

variances 

assumed 

,608 ,436 -

2,067E0 

226 ,040 -,279 ,135 -,544 -,013 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

2,054E0 

2,153E2 ,041 -,279 ,136 -,546 -,011 

extracção 

inertes 

Equal 

variances 

assumed 

2,125E0 ,146 -

2,390E0 

223 ,018 -,438 ,183 -,798 -,077 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

2,402E0 

2,229E2 ,017 -,438 ,182 -,797 -,079 

protecção 

ambiental e 

ecossist 

Equal 

variances 

assumed 

3,044E0 ,082 -

3,268E0 

220 ,001 -,535 ,164 -,858 -,212 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

3,295E0 

2,196E2 ,001 -,535 ,162 -,855 -,215 

conservação 

corais e dunas 

Equal 

variances 

assumed 

,464 ,497 -

2,171E0 

219 ,031 -,400 ,184 -,764 -,037 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

2,176E0 

2,190E2 ,031 -,400 ,184 -,763 -,038 

abasteciágua e 

energia 

Equal 

variances 

assumed 

8,846E0 ,003 ,276 223 ,783 ,042 ,154 -,261 ,346 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,280 2,160E2 ,780 ,042 ,152 -,257 ,342 

circulação 

pessoas e 

viaturas 

Equal 

variances 

assumed 

,451 ,502 ,201 219 ,841 ,033 ,162 -,287 ,352 

Equal 

variances 

not assumed 

  

,200 2,144E2 ,841 ,033 ,162 -,287 ,352 
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gestão áreas 

protegidas 

Equal 

variances 

assumed 

,059 ,809 -

2,440E0 

220 ,015 -,437 ,179 -,790 -,084 

Equal 

variances 

not assumed 

  

-

2,432E0 

2,145E2 ,016 -,437 ,180 -,791 -,083 

 

 

Com graus de liberdade (d.f) entre 216 e 226 o teste t-student a ser utilizado assumindo 

valores de  Sig 2-tailed superiores a .05 (o que se  traduz na  igualdade das médias entre 

os dois sexos) para poluição do ar, da água do mar e de outros cursos de água, dos solos, 

sonora, abastecimento de água e energia, circulação de pessoas e viaturas aceitando com 

isso a hipótese nula. 

Por outro lado, as evidências estatísticas afirmam existir médias significativamente 

diferentes entre os homens e as mulheres ( rejeitando a hipótese nula) para limpeza e 

higiene de espaços públicos ( .040); extracção de inertes ( .018); protecção ambiental e 

dos ecossistemas ( .001); conservação de corais e dunas ( .031); gestão de áreas 

protegidas ( .015). 
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Quadro 30– Média da opinião manifestada pelos residentes dos impactes económicos segundo o 

género 

 sexo Meanª DP 

Oportunidades de emprego M 3,62 1,146 

F 3,37 1,326 

Oportunidades de emprego 
para as mulheres 

M 3,78 1,026 

F 3,67 1,095 

Rendimento pessoal M 3,29 1,103 

F 3,36 1,226 

Condições de vida M 3,31 1,013 

F 3,35 1,172 

Actividade  económica local M 3,57 1,147 

F 3,49 1,266 

Preço produtos de primeira 

necessidade 

M 2,31 1,115 

F 2,18 1,100 

Preço das casas M 1,89 ,949 

F 1,72 ,835 

Preço dos terrenos M 1,64 ,993 

F 1,56 ,907 

Infra-estruturas M 3,08 1,117 

F 2,98 1,223 

Diversificação económica da 
ilha 

M 3,42 1,193 

F 3,39 1,180 

Desenvolvimento da  ilha do Sal M 3,55 1,122 

F 3,66 1,088 

Riqueza gerada para o  país M 3,58 1,276 

F 3,45 1,310 

ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou muito 
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Quadro 31- Out put  teste t Impactes  económicos  segundo o género dos inquiridos 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

oportunidades 

emprego 

Equal 

variances 

assumed 

6,411 ,012 1,524 228 ,129 ,251 ,165 -,074 ,575 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,539 2,280E2 ,125 ,251 ,163 -,070 ,572 

oportunid 

emprego 

mulheres 

Equal 

variances 

assumed 

1,678 ,196 ,788 226 ,431 ,111 ,141 -,167 ,389 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,791 2,256E2 ,430 ,111 ,141 -,166 ,388 

rendimento 

pessoal 

Equal 

variances 

assumed 

,511 ,476 -,478 225 ,633 -,074 ,155 -,380 ,232 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,481 2,250E2 ,631 -,074 ,155 -,379 ,230 

condições vida Equal 

variances 

assumed 

3,132 ,078 -,266 223 ,790 -,039 ,147 -,328 ,250 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,268 2,225E2 ,789 -,039 ,146 -,326 ,248 

activid económica 

local 

Equal 

variances 

assumed 

1,204 ,274 ,490 217 ,624 ,080 ,164 -,243 ,403 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,493 2,170E2 ,623 ,080 ,163 -,241 ,402 

preço 

prod.primeira 

necessid 

Equal 

variances 

assumed 

,176 ,676 ,833 226 ,406 ,122 ,147 -,167 ,412 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,832 2,228E2 ,406 ,122 ,147 -,167 ,412 

preço casas Equal 

variances 

assumed 

,000 ,989 1,453 227 ,148 ,171 ,118 -,061 ,404 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,439 2,110E2 ,152 ,171 ,119 -,063 ,406 

preço terrenos Equal 

variances 

assumed 

,455 ,501 ,670 228 ,504 ,084 ,125 -,163 ,331 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,665 2,166E2 ,507 ,084 ,126 -,165 ,332 

infra-estruturas Equal 

variances 

assumed 

,059 ,808 ,646 225 ,519 ,101 ,156 -,207 ,408 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,649 2,249E2 ,517 ,101 ,155 -,205 ,407 
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diversificação 

económica ilha 

Equal 

variances 

assumed 

,005 ,945 ,191 225 ,849 ,030 ,158 -,280 ,341 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,191 2,224E2 ,849 ,030 ,158 -,281 ,341 

desenvolvimento 

ilha sal 

Equal 

variances 

assumed 

,413 ,521 -,765 226 ,445 -,112 ,147 -,401 ,177 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,763 2,219E2 ,446 -,112 ,147 -,401 ,177 

riqueza gerada 

para país 

Equal 

variances 

assumed 

,112 ,738 ,800 227 ,425 ,137 ,171 -,201 ,475 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,801 2,253E2 ,424 ,137 ,171 -,200 ,474 

 

O teste de Levene  aplicado  aos impactes económicos do turismo por género assegura a 

homogeneidade  de variâncias (p >.05) para todas as categorias excepto para as 

oportunidades de emprego em que rejeita-se a hipótese de variâncias iguais. 

Os  resultados do teste t-student demonstram um grau de liberdade (df) compreendido 

entre 217 a 228  e o facto de Sig 2-tailed assumir valores  superiores a 0,05 em todas as 

categorias leva a aceitação da hipótese nula de igualdade das médias dos  sexos. 
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ANEXO  11- Variável Idade dos inquiridos 
Quadro 32 – Média da opinião manifestada pelos residentes dos impactes económicos por idade. 

 

  

Meanª DP   

Oportunidades de emprego 18  a 28 3,41 1,268 

29 a 50 3,46 1,184 

51 ou + 3,35 1,027 

Total 3,43 1,199 

Oportunidades de emprego para as mulheres 18  a 28 3,82 1,026 

29 a 50 3,69 ,995 

51 ou + 3,43 1,121 

Total 3,71 1,023 

Rendimento pessoal 18  a 28 3,09 ,990 

29 a 50 3,24 ,975 

51 ou + 3,23 ,922 

Total 3,18 ,973 

Condições de vida 18  a 28 3,33 1,084 

29 a 50 3,26 ,954 

51 ou + 3,13 1,014 

Total 3,28 1,011 

Actividade económica local 18  a 28 3,49 ,945 

29 a 50 3,22 1,049 

51 ou mais 3,19 ,814 

Total 3,32 ,990 

Preço prod.primeira necessid 18  a 28 2,31 1,053 

29 a 50 2,06 ,925 

51 ou + 2,13 ,968 

Total 2,17 ,986 

Preço das casas 18  a 28 1,78 ,882 

29 a 50 1,74 ,820 

51 ou + 1,82 ,501 

Total 1,76 ,817 
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Preço dos terrenos 18  a 28 1,49 ,778 

29 a 50 1,53 ,713 

51 ou + 1,50 ,512 

Total 1,51 ,720 

Infra-estruturas  18  a 28 3,02 1,115 

29 a 50 2,95 1,058 

51 ou + 3,26 1,054 

Total 3,01 1,080 

Diversificação económica ilha 18  a 28 3,26 1,025 

29 a 50 3,30 ,955 

51 ou + 3,05 ,865 

Total 3,25 ,972 

Desenvolvimento ilha sal 18  a 28 3,59 1,081 

29 a 50 3,62 ,961 

51 ou + 3,41 1,008 

Total 3,59 1,012 

Riqueza gerada para país 18  a 28 3,22 1,173 

29 a 50 3,34 1,038 

51 ou + 3,37 ,955 

Total 3,29 1,084 

ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou muito 
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Quadro 33- Out put  teste de homogeneidade e  anova impactes económicos por idade 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

oportunidades emprego Between Groups ,287 2 ,144 ,099 ,906 

Within Groups 298,813 206 1,451   

Total 299,100 208    

oportunid emprego mulheres Between Groups 2,790 2 1,395 1,337 ,265 

Within Groups 213,902 205 1,043   

Total 216,692 207    

rendimento pessoal Between Groups 1,122 2 ,561 ,590 ,555 

Within Groups 186,366 196 ,951   

Total 187,487 198    

condições vida Between Groups ,771 2 ,386 ,375 ,688 

Within Groups 205,780 200 1,029   

Total 206,552 202    

activid económica local Between Groups 3,414 2 1,707 1,757 ,176 

Within Groups 179,793 185 ,972   

Total 183,207 187    

preço prod.primeira necessid Between Groups 2,906 2 1,453 1,503 ,225 

Within Groups 198,205 205 ,967   

Total 201,111 207    

preço casas Between Groups ,175 2 ,088 ,130 ,878 

Within Groups 139,976 208 ,673   

Total 140,152 210    

preço terrenos Between Groups ,081 2 ,040 ,077 ,926 

Within Groups 108,400 207 ,524   

Total 108,481 209    

infraestruturas Between Groups 1,820 2 ,910 ,779 ,460 

Within Groups 237,137 203 1,168   

Total 238,956 205    
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Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

oportunidades emprego 1,280 2 206 ,280 

oportunid emprego mulheres ,408 2 205 ,665 

rendimento pessoal ,206 2 196 ,814 

condições vida ,847 2 200 ,430 

activid económica local 1,097 2 185 ,336 

preço prod.primeira necessid 2,598 2 205 ,077 

preço casas 3,210 2 208 ,042 

preço terrenos 1,082 2 207 ,341 

infraestruturas ,243 2 203 ,784 

diversificação económica ilha 1,239 2 194 ,292 

desenvolvimento ilha sal ,814 2 203 ,444 

riqueza gerada para país ,759 2 190 ,469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diversificação económica ilha Between Groups 1,067 2 ,534 ,562 ,571 

Within Groups 184,243 194 ,950   

Total 185,310 196    

desenvolvimento ilha sal Between Groups ,820 2 ,410 ,398 ,672 

Within Groups 209,107 203 1,030   

Total 209,927 205    

riqueza gerada para país Between Groups ,767 2 ,384 ,324 ,724 

Within Groups 224,984 190 1,184   

Total 225,751 192    
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Quadro 34 – Média da opinião dos impactes sociais manifestada pelos residentes por idade 

  

Meanª DP   

Consumo e tráfico droga 18  a 28 1,38 ,835 

29 a 50 1,44 ,822 

51 ou mais 1,55 ,800 

Total 1,43 ,823 

Consumo álcool 18  a 28 1,60 ,883 

29 a 50 1,53 ,765 

51 ou mais 1,82 ,795 

Total 1,59 ,817 

Valores morais 18  a 28 2,21 ,945 

29 a 50 1,94 ,810 

51 ou mais 2,18 ,907 

Total 2,07 ,883 

Criminalidade 18  a 28 1,68 ,915 

29 a 50 1,66 ,755 

51 ou mais 1,82 ,853 

Total 1,69 ,830 

Vandalismo 18  a 28 1,77 1,051 

29 a 50 1,55 ,669 

51 ou mais 1,82 ,795 

Total 1,67 ,859 

Prostituição 18  a 28 1,74 ,966 

29 a 50 1,53 ,644 

51 ou mais 1,95 ,921 

Total 1,66 ,827 

Alternativas lazer 18  a 28 3,17 ,978 

29 a 50 2,96 ,905 

51 ou mais 3,33 1,017 

Total 3,08 ,951 
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União população salense 18  a 28 2,67 1,028 

29 a 50 2,43 ,984 

51 ou mais 2,29 ,717 

Total 2,51 ,983 

Stress na população 18  a 28 2,19 ,910 

29 a 50 2,12 ,754 

51 ou mais 2,05 ,498 

Total 2,14 ,798 

Qualidade serviços públicos 18  a 28 3,11 ,955 

29 a 50 2,99 ,882 

51 ou mais 3,00 1,024 

Total 3,04 ,924 

Qualidade cuidados saúde 18  a 28 2,93 1,046 

29 a 50 2,92 1,046 

51 ou mais 3,05 1,046 

Total 2,94 1,041 

Participação mulheres decisões 18  a 28 3,98 ,905 

29 a 50 3,79 ,845 

51 ou mais 3,48 ,994 

Total 3,83 ,896 

Posição socio-económica mulheres 18  a 28 3,90 ,856 

29 a 50 3,77 ,878 

51 ou mais 3,73 ,550 

Total 3,82 ,839 

Nível vida população 18  a 28 3,32 ,952 

29 a 50 3,12 1,094 

51 ou mais 3,13 1,100 

Total 3,20 1,042 

Ressentimentos e conflitos turistas e população 18  a 28 3,11 ,915 

29 a 50 3,09 ,697 

51 ou mais 3,16 ,958 

Total 3,10 ,815 

ª Escala 1= piorou muito; 2 = piorou; 3 = neutral; 4 = melhorou ; 5 = melhorou muito 



 

213 

 

 

Quadro 35- Out put percepção  impactos sociais por idade teste homogeneidade e ANOVA 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

consumotrafdroga ,122 2 207 ,885 

consumo_alcool ,596 2 205 ,552 

valores_morais 2,305 2 198 ,102 

Criminalidade ,652 2 201 ,522 

Vandalismo 4,361 2 204 ,014 

Prostituição 5,178 2 199 ,006 

alternativas lazer ,720 2 189 ,488 

uniãopopulaçãosal 2,351 2 194 ,098 

stresspopulação 5,793 2 196 ,004 

qualidadeserviçospublicos ,696 2 199 ,500 

qualidcuidadossaude ,038 2 201 ,963 

partic_mulheres decisões ,621 2 200 ,538 

posição socio-económica mulheres 1,132 2 200 ,324 

nível vida população 1,764 2 197 ,174 

ressent e conflitos turistas e popu 2,974 2 180 ,054 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Consumo trafíco drogas Between Groups ,511 2 ,255 ,375 ,688 

Within Groups 140,918 207 ,681   

Total 141,429 209    

Consumo_alcool Between Groups 1,481 2 ,741 1,110 ,332 

Within Groups 136,783 205 ,667   

Total 138,264 207    

Valores_morais Between Groups 3,543 2 1,772 2,303 ,103 

Within Groups 152,337 198 ,769   

Total 155,881 200    
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Criminalidade Between Groups ,453 2 ,226 ,326 ,722 

Within Groups 139,469 201 ,694   

Total 139,922 203    

Vandalismo Between Groups 2,822 2 1,411 1,929 ,148 

Within Groups 149,178 204 ,731   

Total 152,000 206    

Prostituição Between Groups 4,169 2 2,085 3,113 ,047 

Within Groups 133,261 199 ,670   

Total 137,431 201    

Alternativas  de lazer Between Groups 3,420 2 1,710 1,910 ,151 

Within Groups 169,247 189 ,895   

Total 172,667 191    

União população salense Between Groups 3,620 2 1,810 1,891 ,154 

Within Groups 185,619 194 ,957   

Total 189,239 196    

Stress população Between Groups ,370 2 ,185 ,289 ,750 

Within Groups 125,690 196 ,641   

Total 126,060 198    

Qualidade serviços públicos Between Groups ,706 2 ,353 ,411 ,664 

Within Groups 170,978 199 ,859   

Total 171,683 201    

Qualidade cuidados saúde Between Groups ,295 2 ,148 ,135 ,874 

Within Groups 219,876 201 1,094   

Total 220,172 203    

Partic_mulheres decisões Between Groups 4,781 2 2,390 3,035 ,050 

Within Groups 157,525 200 ,788   

Total 162,305 202    

Posição socio-económica mulheres Between Groups ,889 2 ,444 ,629 ,534 

Within Groups 141,367 200 ,707   

Total 142,256 202    

Nível  vida  população Between Groups 1,948 2 ,974 ,896 ,410 

Within Groups 214,052 197 1,087   

Total 216,000 199    
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Ressent imento e conflitos turistas e população Between Groups ,077 2 ,038 ,057 ,944 

Within Groups 120,950 180 ,672   

Total 121,027 182    

 

 

 

Quadro 36 – Impactes ambientais por idade 

  

Mean Std. Deviation   

Poluição do ar 18  a 28 2,27 1,018 

29 a 50 2,31 ,805 

51 ou mais 2,14 ,655 

Total 2,27 ,877 

Poluição da água do mar e outros cursos de água 18  a 28 2,34 1,046 

29 a 50 2,35 ,818 

51 ou mais 2,57 ,811 

Total 2,37 ,915 

Poluição de solos 18  a 28 2,28 ,932 

29 a 50 2,20 ,760 

51 ou mais 2,37 ,597 

Total 2,25 ,818 

Poluição sonora 18  a 28 2,32 ,915 

29 a 50 2,09 ,809 

51 ou mais 2,23 ,813 

Total 2,20 ,856 

Limpeza  e higiene espaços públicos 18  a 28 3,49 1,003 

29 a 50 3,33 ,974 

51 ou mais 3,00 1,024 

Total 3,36 ,997 

Extracção inertes 18  a 28 2,50 1,212 

29 a 50 2,19 1,081 

51 ou mais 2,10 ,700 

Total 2,31 1,111 
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Protecção ambiental e ecossist 18  a 28 3,22 1,066 

29 a 50 2,79 1,100 

51 ou mais 2,95 1,026 

Total 2,98 1,093 

Conservação corais e dunas 18  a 28 3,00 1,039 

29 a 50 2,69 1,092 

51 ou mais 2,84 1,015 

Total 2,83 1,067 

Abastecimento de água e energia 18  a 28 3,35 1,051 

29 a 50 3,25 1,078 

51 ou mais 3,23 1,110 

Total 3,29 1,066 

Circulação pessoas e viaturas 18  a 28 3,58 1,083 

29 a 50 2,93 1,183 

51 ou mais 3,70 ,865 

Total 3,27 1,161 

Gestão áreas protegidas 18  a 28 3,03 1,026 

29 a 50 2,89 1,022 

51 ou mais 3,17 ,924 

Total 2,97 1,013 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

217 

 

 

 

ANEXO 12- Variável Profissão 

 

Quadro 37-  Impactes sociais por profissão 

  

Mean DP   

Consumo/ tráfico drogas Comércio/ turismo 1,29 ,871 

Admin.pública 1,22 ,422 

Transportes 1,39 ,615 

Activ. segurança 1,86 1,292 

Estudante 1,59 ,911 

Total 1,41 ,810 

Consumo_álcool Comércio/ turismo 1,41 ,783 

Admin.pública 1,37 ,547 

Transportes 1,55 ,675 

Activ. segurança 1,71 ,994 

Estudante 1,81 ,833 

Total 1,54 ,754 

Valores_morais Comércio/ turismo 1,85 ,784 

Admin.pública 1,94 ,765 

Transportes 2,03 ,778 

Activ. segurança 2,21 ,975 

Estudante 2,40 ,932 

Total 2,06 ,844 

Criminalidade Comércio/ turismo 1,70 ,984 

Admin.pública 1,44 ,660 

Transportes 1,65 ,661 

Activ. segurança 2,57 1,399 

Estudante 1,72 ,634 

Total 1,72 ,874 
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Vandalismo Comércio/ turismo 1,56 ,948 

Admin.pública 1,44 ,660 

Transportes 1,58 ,672 

Activ. segurança 1,93 1,207 

Estudante 1,87 ,937 

Total 1,64 ,864 

Prostituição Comércio/ turismo 1,48 ,795 

Admin.pública 1,62 ,888 

Transportes 1,69 ,712 

Activ. segurança 1,77 ,832 

Estudante 1,96 ,999 

Total 1,69 ,855 

Alternativas lazer Comércio/ turismo 3,17 1,136 

Admin.pública 3,40 ,770 

Transportes 3,00 ,931 

Activ. segurança 2,80 1,207 

Estudante 3,10 ,976 

Total 3,13 ,992 

União população sal Comércio/ turismo 2,43 1,069 

Admin.pública 2,44 ,759 

Transportes 2,27 ,740 

Activ. segurança 2,38 1,121 

Estudante 2,75 1,164 

Total 2,47 ,968 

Stress população Comércio/ turismo 2,03 ,770 

Admin.pública 2,13 ,562 

Transportes 1,96 ,693 

Activ. segurança 2,31 1,109 

Estudante 2,17 ,986 

Total 2,10 ,800 

Qualidade serviços públicos Comércio/ turismo 3,06 1,045 

Admin.pública 3,11 ,820 

Transportes 3,20 ,714 



 

219 

Activ. segurança 3,27 ,961 

Estudante 3,14 1,113 

Total 3,14 ,923 

Qualid cuidados saúde Comércio/ turismo 2,64 1,245 

Admin.pública 3,00 1,015 

Transportes 3,31 ,806 

Activ. segurança 3,00 ,926 

Estudante 2,96 ,922 

Total 2,97 1,021 

Partic_mulheres decisões Comércio/ turismo 3,81 ,998 

Admin.pública 3,64 ,895 

Transportes 3,80 ,761 

Activ. segurança 4,15 ,689 

Estudante 3,65 ,950 

Total 3,76 ,889 

Posição socio-económica mulheres Comércio/ turismo 3,84 1,003 

Admin.pública 3,85 ,558 

Transportes 3,87 ,619 

Activ. segurança 3,93 ,704 

Estudante 3,86 ,891 

Total 3,86 ,763 

Nível vida população Comércio/ turismo 3,38 1,129 

Admin.pública 3,09 1,095 

Transportes 3,16 1,068 

Activ. segurança 2,87 1,356 

Estudante 3,48 ,935 

Total 3,22 1,100 

Ressent e conflitos turistas/população Comércio/ turismo 3,07 ,829 

Admin.pública 3,19 ,792 

Transportes 3,28 ,751 

Activ. segurança 3,50 ,522 

Estudante 3,33 ,920 

Total 3,25 ,797 
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ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

consumotrafdroga Between Groups 5,618 4 1,405 2,214 ,070 

Within Groups 90,069 142 ,634   

Total 95,687 146    

consumo_alcool Between Groups 4,179 4 1,045 1,880 ,117 

Within Groups 77,780 140 ,556   

Total 81,959 144    

valores_morais Between Groups 5,756 4 1,439 2,083 ,086 

Within Groups 94,673 137 ,691   

Total 100,430 141    

criminalidade Between Groups 12,980 4 3,245 4,682 ,001 

Within Groups 96,346 139 ,693   

Total 109,326 143    

vandalismo Between Groups 4,352 4 1,088 1,477 ,213 

Within Groups 100,201 136 ,737   

Total 104,553 140    

prostituição Between Groups 3,753 4 ,938 1,293 ,276 

Within Groups 95,751 132 ,725   

Total 99,504 136    

alternativas lazer Between Groups 4,416 4 1,104 1,126 ,347 

Within Groups 126,428 129 ,980   

Total 130,843 133    

uniãopopulaçãosal Between Groups 3,924 4 ,981 1,048 ,385 

Within Groups 121,676 130 ,936   

Total 125,600 134    
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Stress população Between Groups 1,394 4 ,349 ,537 ,709 

Within Groups 84,354 130 ,649   

Total 85,748 134    

Qualidadeserviçospublicos Between Groups ,571 4 ,143 ,164 ,956 

Within Groups 118,592 136 ,872   

Total 119,163 140    

Qualidcuidadossaúde Between Groups 7,077 4 1,769 1,733 ,146 

Within Groups 136,808 134 1,021   

Total 143,885 138    

partic_mulheres decisões Between Groups 3,065 4 ,766 ,968 ,427 

Within Groups 106,100 134 ,792   

Total 109,165 138    

posição socio-económica mulheres Between Groups ,099 4 ,025 ,041 ,997 

Within Groups 80,304 134 ,599   

Total 80,403 138    

nível vida população Between Groups 5,225 4 1,306 1,083 ,368 

Within Groups 162,910 135 1,207   

Total 168,136 139    

ressent e conflitos turistas e popu Between Groups 1,889 4 ,472 ,738 ,568 

Within Groups 77,484 121 ,640   

Total 79,373 125    
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Quadro 38-  Percepção dos Impactes económicos do turismo  por profissão 

  

Mean DP   

Oportunidades emprego Comércio/turismo 3,85 1,184 

Admin.pública 3,49 1,222 

Transportes 3,39 1,283 

Activ segurança 3,57 1,016 

Estudante 3,31 1,176 

Total 3,52 1,199 

Oportunid emprego mulheres Comércio/turismo 3,94 1,099 

Admin.pública 3,69 ,993 

Transportes 3,65 1,018 

Activ segurança 3,80 ,775 

Estudante 3,59 1,132 

Total 3,73 1,031 

Rendimento pessoal Comércio/turismo 3,29 1,216 

Admin.pública 3,42 ,969 

Transportes 3,10 1,145 

Activ segurança 3,07 ,884 

Estudante 3,00 ,632 

Total 3,20 1,010 

Condições vida Comércio/turismo 3,52 1,149 

Admin.pública 3,36 1,025 

Transportes 3,17 1,020 

Activ segurança 3,20 1,014 

Estudante 3,17 1,037 

Total 3,30 1,051 

Activid económica local Comércio/turismo 3,39 1,202 

Admin.pública 3,45 ,961 

Transportes 3,46 ,881 
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Activ segurança 3,08 1,188 

Estudante 3,42 ,902 

Total 3,40 1,011 

Preço prod.primeira necessid Comércio/turismo 2,18 ,968 

Admin.pública 2,17 1,014 

Transportes 1,77 ,817 

Activ segurança 2,47 1,187 

Estudante 2,69 1,168 

Total 2,22 1,051 

Preço casas Comércio/turismo 1,55 ,833 

Admin.pública 1,74 ,852 

Transportes 1,58 ,620 

Activ segurança 1,93 ,730 

Estudante 2,09 1,058 

Total 1,76 ,860 

Preço terrenos Comércio/turismo 1,36 ,489 

Admin.pública 1,46 ,780 

Transportes 1,39 ,495 

Activ segurança 1,71 ,914 

Estudante 1,77 ,920 

Total 1,51 ,729 

Infra-estruturas Comércio/turismo 2,97 1,267 

Admin.pública 3,00 1,101 

Transportes 3,10 ,995 

Activ segurança 3,07 ,917 

Estudante 2,97 1,016 

Total 3,01 1,075 

Diversificação económica ilha Comércio/turismo 3,18 1,211 

Admin.pública 3,26 1,053 

Transportes 3,34 ,936 

Activ segurança 3,08 ,862 

Estudante 3,37 ,926 

Total 3,26 1,020 
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Desenvolvimento ilha Sal Comércio/turismo 3,52 1,149 

Admin.pública 3,89 ,583 

Transportes 3,48 1,180 

Activ segurança 3,27 1,033 

Estudante 4,00 ,931 

Total 3,68 1,006 

Riqueza gerada para país Comércio/turismo 3,37 1,299 

Admin.pública 3,29 ,973 

Transportes 3,38 1,208 

Activ segurança 3,14 1,167 

Estudante 3,53 1,074 

Total 3,37 1,134 

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

oportunidades emprego Between Groups 5,772 4 1,443 1,004 ,408 

Within Groups 202,666 141 1,437   

Total 208,438 145    

oportunid emprego mulheres Between Groups 2,475 4 ,619 ,576 ,681 

Within Groups 152,641 142 1,075   

Total 155,116 146    

rendimento pessoal Between Groups 3,489 4 ,872 ,852 ,495 

Within Groups 132,071 129 1,024   

Total 135,560 133    

condições vida Between Groups 2,817 4 ,704 ,631 ,641 

Within Groups 150,583 135 1,115   

Total 153,400 139    

activid económica local Between Groups 1,571 4 ,393 ,377 ,825 

Within Groups 129,266 124 1,042   

Total 130,837 128    

preço prod.primeira necessid Between Groups 13,620 4 3,405 3,281 ,013 

Within Groups 143,220 138 1,038   

Total 156,839 142    
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preço casas Between Groups 6,488 4 1,622 2,270 ,065 

Within Groups 100,063 140 ,715   

Total 106,552 144    

preço terrenos Between Groups 4,019 4 1,005 1,941 ,107 

Within Groups 71,953 139 ,518   

Total 75,972 143    

Infra-estruturas Between Groups ,405 4 ,101 ,085 ,987 

Within Groups 163,567 138 1,185   

Total 163,972 142    

diversificação económica ilha Between Groups 1,173 4 ,293 ,276 ,893 

Within Groups 139,298 131 1,063   

Total 140,471 135    

desenvolvimento ilha sal Between Groups 9,305 4 2,326 2,387 ,054 

Within Groups 136,461 140 ,975   

Total 145,766 144    

riqueza gerada para país Between Groups 1,720 4 ,430 ,327 ,859 

Within Groups 169,362 129 1,313   

Total 171,082 133    

 

 

                                                   

 

 


