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Resumo 

Enquadramento: É sabido que a AF tem efeitos benéficos para a saúde. Existem recomendações 

para a prática de AF, sendo que se verifica que uma grande parte da população não as cumpre. 

Os constituintes físicos e sociais de um local podem funcionar como promotores da AF, ou, em 

sentido contrário, constituírem-se barreiras à prática da AF. Face às características especificas 

do país, o objetivo deste estudo é verificar as qualidades psicométricas dum instrumento 

traduzido e adaptado à população portuguesa para medir a perceção sobre a qualidade de um 

local, constituintes físicos e os aspetos sociais. 

Metodologia: O questionário Place Standard, foi traduzido para a língua portuguesa, através do 

método “tradução-retradução”. Aplicou-se um estudo piloto e questionou-se um painel de 

especialistas para verificar a validade do instrumento. De seguida, foi aplicado, em dois 

momentos distintos, com intervalo de quatro semanas, a alunos da Licenciatura em Desporto 

no Instituto Politécnico de Beja. Relativamente à fiabilidade, a metodologia seguida foi a 

verificação da estabilidade temporal, através da comparação de médias, Coeficiente de 

Correlação de Spearman e Coeficiente de Correlação Intraclasse. Para os itens, analisados de 

forma individual, calculou-se o Kappa (k) de Cohen e determinou-se a percentagem de 

concordância entre resultados, nos dois momentos. Quanto à consistência interna do 

instrumento, recorreu-se ao Alpha de Cronbach. 

Resultados: Os sujeitos questionados não tiveram quaisquer dúvidas, demonstrando 

compreensibilidade; o painel de especialistas confirmou a validade de conteúdo do instrumento. 

A distribuição das respostas apresenta sensibilidade. Em termos de fiabilidade, os resultados 

obtidos para a estabilidade temporal não foram tão positivos. No que diz respeito à consistência 

interna, os resultados foram positivos para o objetivo do estudo. 

Conclusões: O instrumento aparenta juntar as qualidades psicométricas necessárias para ser 

aplicado na população portuguesa. No entanto sugere-se uma Análise Fatorial Confirmatória 

para maior segurança na aplicação do questionário. 

 

Palavras chave: Ambiente Físico, Atividade Física, Suporte Social; Validade; Fiabilidade 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUÇÃO 

Está comprovado que a Atividade Física é benéfica para a saúde. Evita 

o aparecimento de doenças, riscos cardiovasculares e desordens mentais.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as crianças 

e adolescentes (5 a 17 anos) pratiquem AF pelo menos três dias por 

semana, durante pelo menos 60 minutos por dia com uma intensidade 

moderada a vigorosa. Já para os adultos (18 a 64 anos) a prática de AF 

recomendada é de pelo menos 150 a 300 minutos por semana de AF 

aeróbica a moderada intensidade ou 75 a 150 minutos a uma intensidade 

vigorosa. Por fim, para os idosos (65 anos ou mais) as recomendações são 

iguais às dos adultos.  

 Apesar de todas estas recomendações, os níveis de prática da AF são 

reduzidos e tendem a diminuir.  

 São vários os fatores que influenciam para a reduzida prática de AF 

na população mundial. Conhecer esses fatores associados à AF pode ser um 

passo decisivo para definir a implementação de estratégias efetivas no 

aumento dos níveis de AF. 

 É essencial dispor de instrumentos de medida, que apresentem 

medidas psicométricas adequadas, com o objetivo de tentar perceber 

melhor os fatores que levam à reduzida prática de AF. 

 Com isto, os objetivos deste estudo são verificar as características 

psicométricas de um instrumento traduzido e adaptado à população 

portuguesa. Se apresentar bons resultados de validade e fiabilidade, ficará 

disponível para a comunidade uma boa ferramenta para estudar a perceção 

sobre a qualidade de um local, constituintes físicos e os aspetos sociais.  



1.1. Definição do problema e objetivos 

1.1.1. Problema 

A necessidade de aumentar os níveis de AF nas populações é considerada uma 

prioridade para se garantir os benefícios já conhecidos.  

A compreensão dos fatores que condicionam e influenciam a AF é essencial contribuir 

para no desenvolvimento de programas de intervenção promotores da AF. 

1.1.2. Objetivos 

Desta forma, a partir da pergunta de pesquisa formulada anteriormente, o presente 

trabalho tem os seguintes objetivos principais: 

1) Traduzir e adaptar o Place Standard para a língua e população portuguesa, bem como verificar 

as suas propriedades psicométricas: 

a) Sensibilidade: através da distribuição dos resultados 

b) Validade de conteúdo: através da opinião de um painel de especialistas e estudo piloto; 

c) Fiabilidade: 

I. Estabilidade temporal – através do Teste-reteste 

II. Consistência interna – através da análise do coeficiente de Alpha (α) de Cronbach; 

2) Colocar, à disposição da comunidade científica, um instrumento valido e fiável para ajudar a 

compreender a perceção que os sujeitos têm sobre a qualidade de um local, bem como os seus 

constituintes físicos e os aspetos sociais. 

 

1.1.3. Hipóteses formuladas 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os momentos 

temporais, ao nível das dimensões do Place Standard; 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os momentos temporais, ao 

nível das dimensões do Place Standard. 

 



2. ESQUEMA GERAL DA INVESTIGAÇÃO 
Para compreender melhor o objetivo, foi criado um esquema da investigação, como se 

pode ver na Figura 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceção sobre a qualidade de um local, constituintes físicos e os aspetos sociais: Validade 
e Fiabilidade do instrumento 

Validar, para a população portuguesa, um instrumento de perceção que os sujeitos têm 
sobre a qualidade de um local, bem como os seus constituintes físicos e os aspetos sociais. 

Objetivo Geral 

Instrumento 

Place Standard 

Tradução e adaptação (método “traduz-retraduz”) 

Sensibilidade: distribuição dos resultados 

Validade de conteúdo: teste piloto e painel de especialistas 

Fiabilidade 

Estabilidade temporal: teste-reteste Consistência interna: α Crombach 

Figura 1 Esquema da investigação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Saúde  

 Segundo a Organização Mundial Saúde (OMS), a saúde não é apenas a ausência de 

doença, é antes um estado de completo bem-estar físico, mental e social (World Health 

Organization, 2016). 

Prática de Atividade Física 

 A AF é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos, que resulta num aumento do dispêndio de energia (Caspersen, Powell e 

Chirstenson, 1985; Sanchez, 2001; WHO, 2016).  

 A AF é caracterizada por quatro dimensões: o tipo, a duração, a frequência e a 

intensidade (Bouchard, Shepard, e Stephens, 1994; Cachapuz, Calejo, e Maia, 1999). 

 O ACSM (1999) declara que a AF possui uma importância fundamental para a 

manutenção da qualidade de vida. Como parte integrante do estilo de vida, a AF apresenta 

benefícios para a saúde, nomeadamente na contribuição da redução do nível de risco de 

diversas doenças (Matos e Sardinha, 1999; Matos, Carvalhosa, e Diniz, 2001; WHO, 2016). 

 Em 2014 os dados divulgam que mais de metade (51%) dos adolescentes portugueses 

pratica AF pelo menos 3 vezes por semana e, fora do horário escolar, fazem-no pelo menos duas 

vezes por semana. Entre estes, são os rapazes quem pratica mais vezes AF durante a semana. 

Em termos globais, as raparigas e os jovens mais velhos são os que praticam menos AF (Matos, 

Simões, Camacho, & Social, 2014). 

Ambiente Físico 

 As variáveis ambientais podem influenciar o comportamento das pessoas.  

 O ambiente físico percecionado inclui aspetos como a segurança, agradabilidade, 

conforto, acessibilidade ou conveniência (Spittaels, et al., 2009) que vão influenciar no estilo de 

vida ativo. 



 Modificar o ambiente construído pode provocar um efeito duradouro, em larga escala, 

na saúde e bem-estar da população (Sallis, Floyd, Rodriguez, e Saelens, 2012). 

 

Suporte Social 

 Dos diversos fatores associados à prática de AF, um deles é o suporte social, ou apoio 

social (Sallis, Prochaska, e Taylor, 2000; Horst, Chin, Twisk, e Mechelen, 2007), 

 Compreender a relevância dos diferentes tipos de apoio social para a AF pode contribuir 

para o delineamento de intervenções efetivas para a promoção de AF (Prado, Lima, Fermino, 

Anez, & Reis, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. METODOLOGIA 
Para se compreender a perceção que os sujeitos têm sobre a qualidade de um local, bem 

como os seus constituintes físicos e os aspetos sociais, é necessário obter respostas através de 

um instrumento válido e fiável. Este estudo teve como objetivo perceber se a adaptação, de um 

instrumento de pesquisa, à língua e população portuguesa apresenta estas particularidades.  

Nos pontos seguintes irá ser esclarecida a metodologia de investigação através da descrição 

do desenho da investigação, apresentação da população e amostra de estudo, apresentação do 

instrumento utilizado e descrição dos procedimentos usados. 

 

1. Desenho e procedimentos da investigação 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992), num processo de investigação existem três fases: 

Rutura, Construção e Verificação (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1992), a primeira fase, designada Rutura, é constituída 

por três etapas: pergunta de partida; exploração (dividida entre leituras e entrevistas 

Formar a pergunta de partida      
     

Exploração 

     

Leituras 
 

Entrevistas 
Exploratórias 

 

     
Problemática 

     
Construção do modelo de análise 

     
Recolha de dados 

     
Análise de dados 

     
Conclusões 

Rutura 

Construção 

Verificação 

Figura 2 Fases e etapas do processo de investigação 



exploratórias) e problemática. A segunda fase, fase de Construção, consiste na construção do 

modelo de análise. A última fase, designada de Verificação, é formada por três etapas: recolha 

de dados; analise dos dados e conclusões. 

1.1. Desenho da Investigação 

As fases e etapas do processo de investigação estão expostas na Tabela 1. 

Ru
tu

ra
 

 

Etapa 1: Pergunta de partida 

Expor o problema de investigação sob a forma de pergunta de partida, tendo em 

conta os critérios seguintes: clareza, exequibilidade e pertinência. A pergunta de 

partida foi: "O instrumento resultante da tradução do questionário (Place Standard) 

apresentará as qualidades psicométricas de sensibilidade, validade e fiabilidade?" 

 
 
 
 

Etapa 2: Exploração 

 
 

Inclui a leitura que garante a qualidade do problema.  

Permite situar o problema e precisar a metodologia.  
          

Etapa 3: Problemática  

Definir o quadro conceptual e especificar a pergunta inicial, dando a conhecer os 

conceitos e ideias gerais bem como coerência à investigação. 

 

 

  

Co
ns

tr
uç

ão
  

Etapa 4: Construção do modelo de análise 
 

Produzir um sistema lógico de conceitos e de hipóteses articuladas entre si. 
 

  

Ve
rif

ic
aç

ão
 

 

Etapa 5: Recolha de dados 
 

Os dados foram recolhidos através do questionário "Place Standard", depois de 

traduzido para a língua portuguesa. 

 
 

Etapa 6: Análise dos dados  

Os resultados obtidos são verificados empiricamente. Em seguida temos a revisão 

ou correção das hipóteses e interpretação de fatos imprevistos. Foi necessário: a 

descrição e preparação dos dados essenciais para testar as hipóteses; a análise das 

relações entre as variáveis das hipóteses e a comparação dos resultados observados 

com os resultados esperados a partir da hipótese. 

 



          
Etapa 7: Conclusões  

* As grandes linhas do procedimento: apresentar a pergunta de partida, as 

principais caraterísticas do modelo de análise, as hipóteses de partida, o campo de 

observação, os métodos utilizados, e a comparação entre os resultados esperados e 

os observados. 

 

 
 

 
* Os novos contributos para os conhecimentos: apresentar quais os novos 

contributos que esta investigação trouxe para conhecer melhor o objetivo em 

estudo; avaliar a pertinência da problemática e a operacionalização do modelo de 

análise; quais as novas perspetivas teóricas. 

 

 
 
 

 
* Perspetivas práticas: apresentar os elementos de análise que têm consequências 

práticas. 

 

 

Tabela 1 Fases e etapas do processo de investigação 

 

1.2. Descrição do problema de estudo: dimensões fundamentais 

Quando queremos conhecer a perceção que os sujeitos têm sobre o ambiente 

construído do lugar onde reside, bem como os seus aspetos sociais é necessário aplicar um 

instrumento fiável e devidamente validado para que os resultados obtidos possam ser 

reportados com segurança. Desta forma, foi elaborado um questionário composto por 19 

questões, organizadas em duas secções (ver figura 3). 

  

 

 

 

 

 

 

 

A primeira secção, composta por 5 questões, engloba os dados pessoais e descritivos. A 

segunda, conta com 14 questões que se referem à perceção do meio e procura conhecer a 

opinião relativamente ao envolvimento físico na sua residência. 

 

Instrumento

Dados 
Descritivos

5 questões

Place 
Standard

14 questões

Figura 3 Focos de interesse 



1.3. Objetivos e variáveis da investigação 

O Objetivo geral desta investigação é validar o instrumento de pesquisa para a 

população em Portugal. Os objetivos específicos são identificar as seguintes qualidades 

psicométricas: 

1.1. – Sensibilidade: através da distribuição dos resultados; 

1.2. – Validade: através de um painel de peritos e teste piloto; 

1.3. – Fiabilidade: 

1.3.1. – Estabilidade temporal: através do Teste-reteste;  

1.3.2. – Consistência interna: através da analise do coeficiente de Alpha (α) de 

Cronbach. 

As variáveis a analisar foram definidas de acordo com as dimensões, indicadores e os 

objetivos. Estas foram divididas em dependentes e independentes, sendo que as variáveis 

dependentes são aquelas onde o comportamento será explicado através das independentes.  

Ao tratar-se de um estudo com a mesma amostra em dois momentos temporais 

diferentes (amostras emparelhadas), cada variável dependente pretende medir as perceções 

dos sujeitos. A variável independente, neste caso o momento temporal, permite conferir se, nos 

dois momentos de avaliação, existem diferenças estatisticamente significativas ao nível das 

perceções. Na tabela 2 estão presentes todas as variáveis do estudo: 

 

Dimensões Variáveis 

 
Dados Descritivos 

 
Nome; idade; género; residência; nível de AF 

 
 
 
 
 

Place Standard 

 
Movendo-se em torno de; transportes 

públicos; trânsito e estacionamento; ruas e 

espaços; espaço natural; brincadeira e 

recreação; instalações e amenidades; 

trabalho e economia local; habitação e 

comunidade; contacto social; identidade e 



pertença; sentimento de segurança; cuidado 

e manutenção; influência e senso de 

controlo 

Tabela 2 Variáveis do estudo 

 

2. Sujeitos e contexto de investigação 

Neste ponto será apresentada uma breve descrição do contexto em que se realiza o 

estudo e da população envolvida no mesmo. 

 

2.1. Descrição do contexto 

O Instituto Politécnico de Beja conta com alunos de vários cursos a frequentar a 

Licenciatura e o Mestrado. Apresenta uma população de 3238 estudantes, que é a soma dos 

alunos matriculados nos vários cursos.  

 

2.2. População e amostra 

2.2.1. População 

Os dados sobre a população do IPBeja, referentes ao ano letivo 2020/2021, foram 

obtidos através dos Serviços Académicos do IPBeja. A tabela 3 apresenta o número total de 

alunos existentes nesta instituição: 

Ciclo de ensino Nº de alunos 

Licenciatura em Desporto (1º, 2º e 3º ano) 162 

Mestrado em Aticidade Física e Saúde (1º e 

2º ano) 
25 

Outros cursos (Licenciatura e Mestrado) 3051 

Total 3238 

Tabela 3 Número total de alunos 

 

2.2.2. Amostra 

Foram selecionadas as turmas, de acordo com os objetivos do estudo e a disponibilidade 

dos investigadores. A amostra conta com 55 alunos, matriculados no 1º e 2º ano da Licenciatura 

em Desporto.  



 

3. Instrumento de Investigação 

O questionário, de acordo com a metodologia quantitativa, foi o instrumento escolhido 

para ser utilizado no estudo. De seguida irão ser apresentados a estrutura, conceitos e aspetos 

básicos do questionário e expostas as características de sensibilidade, validade e fiabilidade do 

instrumento. 

 

3.1. Questionário: conceitos e aspetos básicos 

Sinteticamente, o questionário é uma lista de questões, cujo objetivo é recolher 

informação para futuramente ser tratada na análise. Este surge associado ás técnicas de 

inquérito. 

A utilização do questionário, tal como todos os outros métodos, apresenta vantagens e 

desvantagens. Algumas vantagens que, segundo Ghiglione e Matalon (2001), caracterizam a 

aplicação do questionário são: facilita a análise dos dados; é um instrumento muito mais 

económico quando avaliamos o número de horas de dispêndio para a sua aplicação e análise, e 

o número de inquiridos envolvidos no processo; permite, com maior facilidade, colocar questões 

mais pessoais; e, significa um menor enviesamento nas respostas.  

A técnica de inquérito por questionário traz algumas vantagens como: a abrangência do 

número de inquiridos (Ghiglione & Matalon, 2001), são fáceis de administrar, relativamente 

económicos e facilmente aceites pelos participantes dos estudos (Chinapaw, Mokkink, Poppel, 

Mechelen, e Terwee, 2010; Holle, DeBourdeaudhuij, Deforche, Cauwenberg, e Dyck, 2015). 

Uma desvantagem é que, face à diversidade de questionários disponíveis, não é fácil 

decidir qual o mais adequado para cada investigação (Chinapaw, Mokkink, Poppel, Mechelen, e 

Terwee, 2010).  

O instrumento utilizado resultou da tradução de um questionário, exposto no anexo A: 

Place Standard. 

 

3.1.1. Place Standard 

A versão original do Place Standard é composta por 14 questões que avaliam a qualidade 

do local e permite que a pessoa reflita sobre os constituintes do mesmo, bem como os aspetos 

sociais.  



O instrumento conta com um diagrama onde o inquirido assinala as suas respostas, de 

1 a 7, onde 1 significa que há muito espaço para melhorias e 7 significa que há muito pouco 

espaço para melhorias (bom desempenho). O diagrama produzido será de fácil compreensão. 

Se o lugar foi avaliado como bom, a forma do diagrama será mais cheia, alcançando a borda do 

círculo. Quando um lugar é visto com um desempenho insatisfatório, a forma será menor, 

permanecendo perto do centro do diagrama. 

 

3.2. Tradução 

O questionário foi traduzido e adaptado para a língua portuguesa através do método 

“traduz – retraduz” (translate - translate back). 

A versão original do questionário foi traduzida por dois tradutores independentes, 

bilingues, cuja língua mãe é o Português. As duas traduções foram comparadas e originaram 

uma tradução de consenso que voltou a ser traduzida para a língua original, por outros dois 

tradutores independentes, bilingues, e cuja língua mãe é o Inglês. Estas versões deram origem 

a uma retrotradução de consenso. Esta versão foi novamente traduzida por dois autores, um 

dos quais não conhecia o texto original. Esta última verão deu origem à tradução final fixada por 

consenso. 
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Figura 4 Fluxo de tradução, adaptação e validação 

 

Após a tradução, procedeu-se à verificação das principais características metrológicas 

do questionário (Almeida e Freire, 2003). 

 

3.3. Análise estatística 

3.3.1. Sensibilidade, Validade e Fiabilidade do instrumento 

A validade e a fiabilidade são características técnicas que qualquer instrumento de 

medida deve reunir para que possa ser considerado rigoroso nas suas medições (McDowell, 

2006; Hill e Hill, 2012; Coolican, 2013; Pestana e Gageiro, 2014). Almeida e Freire (2003) 

adicionam a sensibilidade dos resultados como sendo outra característica fundamental para 

caracterizar qualquer estudo. 

A validade de uma medida tem a ver com a sua congruência, enquanto que a fidelidade 

tem a ver com a exatidão com que tal medida é feita. Uma medida pode ter boa fiabilidade e 

pouca validade, mas, sem fiabilidade adequada, a medida não pode ter validade (Hill e Hill, 

2012). 

Os resultados obtidos através dos procedimentos de validação e de fiabilidade dos 

instrumentos originam a configuração do questionário final. 

 

3.3.1.1. Sensibilidade 

A sensibilidade dos resultados pode ser conseguida através de vários procedimentos 

ligados à questão da normalidade ou não da distribuição dos resultados em análise. Pode ser 

feita uma análise aos resultados e verificar se percorrem todas as alternativas de resposta, ou 

analisar os coeficientes de curtose e assimetria (Almeida e Freire, 2003).  

 



3.3.1.2. Fiabilidade 

Num estudo, a fiabilidade dos resultados diz-nos algo sobre o grau de confiança ou de 

exatidão que podemos ter na informação obtida (Almeida e Freire, 2003).  

Os mesmos autores afirmam que a fiabilidade mostra duas definições independentes: o 

teste avalia o mesmo quando aplicado em momentos diferentes aos mesmos sujeitos (conceito 

de estabilidade) e os itens que compõem o teste apresentam-se como um todo homogéneo 

(consistência interna). Assim, os métodos de calculo da fiabilidade dos resultados, todos eles 

assentes em coeficientes de correlação de resultados, podem subdividir-se consoante está em 

causa uma análise assente na estabilidade ou na consistência (Almeida e Freire, 2003). 

A medida de uma variável é fiável se for consistente. Esta consistência pode ser definida 

de três maneiras diferentes: consistência em termos de estabilidade temporal das medidas; 

consistência em termos de equivalência de medidas; e consistência interna (Hill e Hill, 2012). 

Há várias formas de medir a estabilidade, consoante o estudo em causa, desde o 

Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), coeficientes de correlação de Pearson e Spearman, 

concordância de medidas utilizando o kappa (k) de Cohen e diferença de médias (Helmerhorst, 

Brage, Warren, Besson, e Ekelund, 2012; Reimers, Mess, Bucksch, Jekauc, e Woll, 2013). 

 

3.3.1.2.1. Consistência Interna 

A consistência interna dos fatores define-se como a proporção da variabilidade nas 

respostas que resulta de diferenças nos inquiridos. Ou seja, as respostas diferem, não por causa 

do inquérito, mas porque os inquiridos têm diversas opiniões (Pestana e Gageiro, 2014). Para se 

obter uma alta consistência interna é necessário que os sujeitos respondam da mesma forma 

aos diferentes itens do instrumento. Por outro lado, se a consistência interna não for alta, 

provavelmente o teste medirá mais do que um construto (Coolican, 2013). 

O Alpha de Cronbach é uma das medidas mais utilizadas para verificar a consistência 

interna de um grupo de variáveis (Coolican, 2013; Pestana e Gageiro, 2014), podendo definir-se 

como “a correlação que se espera obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do 

mesmo universo, com igual número de itens, que meçam a mesma característica” (Pestana e 

Gageiro, 2014). Os autores Nunnaly (1994) e Maroco e Garcia-Marques (2006), consideram boa 

consistência interna para valores de Alpha acima de 0,70. 

 



Assim, a fiabilidade do instrumento, irá ser verificada através de dois procedimentos: 

1. Estabilidade temporal do instrumento, através da comparação das médias dos 

resultados obtidos para as dimensões do instrumento; calculo do coeficiente de 

correlação entre os resultados nos dois momentos de aplicação; estimativa do CCI, 

com intervalo de confiança de 95% (IC 95%); estimativa do coeficiente kappa (k) de 

Cohen, para os itens de natureza dicotómica; determinação da percentagem de 

concordância entre resultados, nos dois momentos, para as variáveis categóricas 

(Chinapaw, Mokkink, Poppel, Mechelen, e Terwee, 2010; Helmerhorst, Brage, 

Warren, Besson, e Ekelund, 2012).  

 

Para o CCI, estimativas acima de 0,75 são consideradas como boa fiabilidade, entre 

0,50 e 0,75 moderadas e abaixo de 0,50 fracas (Portney L, 2009; Reimers, Jekauc, 

Mess, Mewes, e Woll, 2012). 

 

A classificação dos coeficientes de correlação é dada através da classificação 

sugerida por Santos (2007). Segundo esta autora, 0,8 < ρ <1, representa uma 

correlação forte; 0,5 < ρ < 0,8, representa uma correlação moderada e se 0,1 < ρ < 

0,5, estamos na presença de uma correlação fraca.  

 

Relativamente à proporção de concordância entre resultados nos dois momentos, 

acima de 0,70 são consideradas altas (Fleiss, 1981) e para o kappa de Cohen acima 

de 0,61 (Landis e Koch, 1977; Reimers, Mess, Bucksch, Jekauc, e Woll, 2013) 

consideram-se boas. 

 

2. Consistência interna, através da estimativa do coeficiente Alpha (α) de Cronbach. 

Para o Alpha (α) Cronbach, valores acima de 0,70 são considerados bons (Nunnally, 

1994; Maroco e Garcia-Marques, 2006). 

 

3.3.1.3. Validade 

A Validade indica em que medida os resultados no teste estão a medir aquilo que 

pretendem medir. Para analisar a validade é necessário que possuamos conhecimento daquilo 

que o teste está a medir (Almeida e Freire, 2003). Uma definição mais geral sustenta que a 



validade descreve o espectro de interpretações que podem ser apropriadamente atribuídas aos 

resultados obtidos por um teste. (McDowell, 2006). Segundo o mesmo autor, há várias formas 

de medir a validade, dependendo do propósito do instrumento e do nível de abstração do tópico 

que é medido. 

Segundo Pasquali (2010), a verificação da validade de conteúdo de um questionário 

pode efetuar-se através de dois procedimentos distintos: 

a) A opinião de especialistas; e 

b) O teste preliminar a um grupo piloto. 

Através da opinião de especialistas avaliar-se-á a compreensibilidade, o conteúdo e a 

estrutura do instrumento. O teste preliminar a um grupo piloto pretende medir a 

compreensibilidade (Grady e Hulley, 2007). 

 

3.4. Aplicação do instrumento 

Depois de obtido o consentimento por parte da Direção do IPBeja e alunos, foi aplicado 

o questionário em dois momentos diferentes, com quatro semanas de intervalo, no início de 

uma aula do Professor Doutor Nuno Loureiro, através do Google Forms. 

As instruções iniciais foram no sentido de dar a entender aos alunos os objetivos do 

estudo. Esta explicação antecedeu o preenchimento do questionário. No segundo momento de 

aplicação tentou recriar-se o mesmo ambiente, com as mesmas condições, excetuando a 

informação relativa aos objetivos do estudo. 
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IV. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo irão ser apresentados os dados obtidos na análise descritiva, os 

resultados da análise exploratória e os dados que suportam a confirmação, ou não, das 

hipóteses formuladas. Todos os resultados irão ser criticados de acordo com a revisão da 

literatura.   

O tratamento estatístico dos dados foi realizado através do programa informático SPSS 

26.0 – “Statistical Package for Social Science”.  

 

1. Dados pessoais e descritivos 

O Instituto Politécnico de Beja, no ano letivo de 2020/2021, contou com um total de 

3238 alunos, distribuídos por todos os cursos da Licenciatura e do Mestrado. A Licenciatura em 

Desporto, incluiu 3 turmas (1º ano, 2º ano e 3º ano), onde estavam matriculados 162 alunos. O 

Mestrado em Atividade Física e Saúde, com duas turmas (1º ano e 2º ano), teve 25 alunos 

matriculados. 

 

1.1. Género e Idade 

A Tabela Q expõe as características demográficas da amostra (n = 55 alunos), por género 

e idade.  

Dos 55 alunos inquiridos, 21,8 (12) pertenciam ao género feminino e 78,2% (43) ao 

género masculino. Em relação à idade, a amostra apresentou um mínimo de 18 anos e um 

máximo de 35 anos, sendo a média de idades de 21,18 ± 3,238 anos.  

 

 

 



 

 

 

 

Idade  Frequência 
Percentagem 
na idade (%) 

 
Percentagem 
no género (%) 

Percentagem 
no total da 

amostra (%) 
18  Feminino 2 28,6 16,7 3,6 

Masculino 5 71,4 11,6 9,1 
Total 7 100,0 12,7 12,7 

19  Feminino 1 11,1 8,3 1,8 
Masculino 8 88,9 18,6 14,6 
Total 9 100,0 16,4 16,4 

20  Feminino 3 30,0 25,0 5,5 
Masculino 7 70,0 16,3 12,7 
Total 10 100,0 18,2 18,2 

21 Feminino 4 30,8 33,3 7,3 
Masculino 9 69,2 20,9 16,3 
Total 13 100,0 23,6 23,6 

22  Feminino 2 28,6 16,7 3,6 
Masculino 5 71,4 11,6 9,1 
Total 7 100,0 12,7 12,7 

23 Feminino 0 0 0 0 
Masculino 3 100,0 7,0 5,5 
Total 3 100,0 5,5 5,5 

24 Feminino 0 0 0 0 
Masculino 1 100,0 2,3 1,8 
Total 1 100,0 1,8 1,8 

26  Feminino 0 0 0 0 
 Masculino 2 100,0 4,7 3,6 
 Total 2 100,0 3,6 3,6 

29 Feminino 0 0 0 0 
Masculino 1 100,0 2,3 1,8 
Total 1 100,0 1,8 1,8 

32 Feminino 0 0 0 0 
Masculino 1 100,0 2,3 1,8 
Total 1 100,0 1,8 1,8 

35 Feminino 0 0 0 0 
Masculino 1 100,0 2,3 1,8 



Total 1 100,0 1,8 1,8 
Total Feminino 12 21,8 100,0 21,8 
 Masculino 43 78,2 100,0 78,2 
 Total 55 100,0 100,0 100,0 

Tabela 4 Carateristicas gerais da amostra: género e idade 

2. Sensibilidade da distribuição dos resultados 

A sensibilidade dos resultados, numa prova, é o grau em que os resultados nela obtidos 

aparecem distribuídos, diferenciando os sujeitos entre si nos seus níveis de realização (Almeida 

& Freire, 2003).  

De seguida irão ser apresentados os resultados do questionário, no que diz respeito à 

sensibilidade, especificando cada uma das suas dimensões.  

 

2.1. Place Standard 

Para determinar a sensibilidade dos resultados obtidos no questionário, foi analisada a 

distribuição das respostas nas diferentes dimensões, considerando o número de respostas 

válidas e não-respostas, quais os valores mínimos e máximos, bem como a média e respetivo 

desvio-padrão, por item do questionário.  

As possibilidades de resposta nos diferentes itens que compõe o questionário variam 

entre um (1) e sete (7), como se pode verificar na Tabela P. 

 

Place Standard Tipo de respostas possíveis 

Dimensão 1 – “Segurança” 1 2 3 4 5 6 7 

Dimensão 2 – “Facilidades/instalações” 1 2 3 4 5 6 7 

Dimensão 3 – “Contexto” 1 2 3 4 5 6 7 

Dimensão 4 – “Transporte e espaços 
publicos” 1 2 3 4 5 6 7 

Tabela 5 Categorias de respostas possíveis 

 

2.1.1. Dimensão 1 – “Segurança” 

No que diz respeito à Dimensão 1 – “Segurança”, como se pode verificar na Tabela 1, as 

respostas variam entre o valor mínimo possível, um (1) e seis (7), com zero (0) respostas 

inválidas. Os valores médios variam entre 4,38 (± 1,08).  



 

 

Tabela 6 Distribuição das respostas na Dimensão 1 

Item 1 - “Movendo-se em torno de”  

Relativamente à distribuição das respostas, como se verifica na Figura 1, para o item 1 

da primeira dimensão, nem todas as hipóteses são consideradas, num total de 55 respostas. 

Nenhum dos inquiridos avaliou esta dimensão com a pontuação máxima (7). Apenas 1,8% (1) e 

3,6% (2) utilizaram as respostas mais baixas para avaliar o item. A resposta 5, com 38,2%, foi a 

mais usada nesta questão. 

 
Figura 5 Distribuição das respostas do item 1 

 

Item 3 – “Transito e estacionamento” 

Dimensão 1 – “Segurança” 1 

Respostas válidas 55 

Não-respostas 0 

Média 4,38 

Desvio padrão 1,08 

Mínimo  1 

Máximo  7 



No que diz respeito à distribuição das respostas, como mostra na Figura 2, para o item 

3 da primeira dimensão, todas as hipóteses são consideradas, num total de 55 respostas. Só 

1,8% optaram pela resposta mínima (1) e 3,6% pela resposta máxima (7). A resposta 5 voltou a 

ser a mais frequente com 40% das respostas.    

 
Figura 6 Distribuição das respostas do item 3 

 

Item 11 – “Identidade e pertença” 

Relativamente à distribuição das respostas, como se verifica na Figura 3, para o item 11 

da primeira dimensão, a primeira resposta (1) não foi considerada, todas as outras foram, num 

total de 55 respostas. A opção 7, com 3,6% das respostas foi a menos considerada. Com 27,3% 

a opção 4 foi a mais respondida.  



 
Figura 7 Distribuição das respostas do item 11 

 

Item 12 - “Sentimento de segurança” 

Em relação à distribuição das respostas, para o item 12 da primeira dimensão, todas as 

hipóteses são consideradas, num total de 55 respostas, como se verifica na Figura 4. A hipótese 

1 foi a menos respondida, com 1,8% das respostas, e a 5 a mais, com 34,5%. 

 
Figura 8 Distribuição das respostas do item 12 



 

2.1.2. Dimensão 2 – “Facilidades/instalações” 

Na Dimensão 2 – “facilidades/instalações”, como se pode verificar na Tabela 2, as 

respostas variam entre o valor mínimo possível, um (1) e o máximo, sete (7), com zero (0) não- 

respostas. Os valores médios variam entre 4,27 (± 1,17). 

Dimensão 2 – “Facilidades/instalações” 2 

Respostas válidas 55 

Não-respostas 0 

Média 4,27 

Desvio padrão 1,17 

Mínimo  1 

Máximo  7 

Tabela 7 Distribuição das respostas na Dimensão 2 

 

 

Item 4 – “Ruas e espaços” 

A distribuição das respostas, como se verifica na Figura 5, para o item 4 da segunda 

dimensão, todas as hipóteses são consideradas, num total de 55 respostas. A pontuação mínima 

(1) e a máxima (7) foram as menos utilizadas com apenas 1,8% das respostas para cada uma 

delas. Tal como nos itens anteriores, a resposta 5 foi a mais respondida (32,7%). 



 
Figura 9 Distribuição das respostas do item 4 

 

Item 5 – “Espaço natural” 

Relativamente à distribuição das respostas, como indica na Figura 6, para o item 5 da 

segunda dimensão, todas as hipóteses são consideradas, num total de 55 respostas. Os dois 

valores mais baixos, 1 e 2, foram os menos respondidos com apenas 1,8% de respostas. Com 

40% de respostas, a opção 5 foi a mais utilizada.  

 
Figura 10 Distribuição das respostas do item 5 

 



Item 6 – “Brincadeira e recriação” 

Relativamente à distribuição das respostas, conforme ilustra a Figura 7, para o item 6 da 

segunda dimensão, todas as hipóteses são consideradas, com a exceção da resposta mínima (1), 

num total de 55 respostas. O valor máximo (7), com apenas 1,8%, foi o menos usado, e houve 

um equilíbrio entre as respostas 4 e 5 como as mais respondidas, com percentagens de 25,5% e 

27,3%, respetivamente.  

 
Figura 11 Distribuição das respostas do item 6 

Item 7 – “Instalações e amenidades” 

A distribuição das respostas para o item 7 da segunda dimensão, como se verifica na 

Figura 8, a primeira hipótese foi a única não respondida, todas as outras foram consideradas, 

num total de 55 respostas. A opção 7, com 1,8%, foi a menos respondida. A cotação 4, com 

30,9%, e 5, com 32,7% foram as mais utilizadas.   



 
Figura 12 Distribuição das respostas do item 7 

 

2.1.3. Dimensão 3 – “Contexto” 

Relativamente à Dimensão 3 – “contexto”, como se pode verificar na Tabela 3, as 

respostas variam entre o valor mínimo possível, um (1) e o máximo, sete (7), com zero (0) 

respostas inválidas. Os valores médios variam entre 3,99 (± 1,04). 

Dimensão 3 – “Contexto” 3 

Respostas válidas 55 

Não-respostas 0 

Média 3,99 

Desvio padrão 1,04 

Mínimo  1 

Máximo  7 

Tabela 8 Distribuição das respostas na Dimensão 3 

 

Item 8 – “Trabalho e economia local” 

A distribuição das respostas, como se verifica na Figura 9, para o item 8 da terceira 

dimensão, foram consideradas as sete hipóteses, num total de 55 respostas. Mais uma vez, a 

resposta 7 foi a menos frequente com 1,8%.  



 
Figura 13 Distribuição das respostas do item 8 

 

Item 9 – “Habitação e comunidade” 

Relativamente à distribuição das respostas, como se verifica na Figura 10, para o item 9 

da terceira dimensão, todas as hipóteses são consideradas, com exceção da resposta 7, num 

total de 55 respostas. A segunda hipótese, com 1,8%, foi a menos respondida nesta dimensão. 

Com 32,7% das respostas, a resposta 4 foi a dominante.     

 
Figura 14 Distribuição das respostas do item 9 

 



Item 13 – “Cuidado e manutenção” 

Sobre a distribuição das respostas, como se verifica na Figura 11, a única hipótese que 

não foi considerada foi a primeira (1), num total de 55 respostas, para o item 13 da terceira 

dimensão. A opção 2 contou apenas com 1,8% das respostas e a 5, com 41,8%, foi a mais 

dominante.  

 
Figura 15 Distribuição das respostas do item 13 

Item 14 – “Influência e senso de controlo” 

Quanto à distribuição das respostas, para o item 14 da terceira dimensão, como se 

verifica na Figura 12, a hipótese mínima (1) e a máxima (7) não foram consideradas, num total 

de 55 respostas.  



 
Figura 16 Distribuição das respostas do item 14 

 

2.1.4. Dimensão 4 – “Transporte e espaços públicos” 

Relativamente à Dimensão 4 – “transportes e espaços públicos”, como se pode verificar 

na Tabela 4, as respostas variam entre o valor mínimo possível, um (1) e o máximo, sete (7), com 

zero (0) não-respostas. Os valores médios variam entre 3,98 (± 1,20). 

Dimensão 4 – “Transportes e espaços 
públicos” 

4 

Respostas válidas 55 

Não-respostas 0 

Média 3,98 

Desvio padrão 1,20 

Mínimo  1 

Máximo  7 

Tabela 9 Distribuição das respostas na Dimensão 4 

 

 

Item 2 – “Transportes públicos” 

Relativamente à distribuição das respostas, como consta na Figura 13, para o item 2 da 

quarta dimensão, todas as hipóteses são consideradas, num total de 55 respostas. Apenas 1,8% 



responderam com o valor mínimo (1) e outros 1,8% com o valor máximo (7). A maioria dos 

inquiridos (38,2%) responderam com 5 valores a este item.  

 
Figura 17 Distribuição das respostas do item 2 

 

Item 10 – “Contacto social” 

No item 10 da quarta dimensão, no que diz respeito à distribuição das respostas, como 

se verifica na Figura 14, todas as hipóteses são consideradas, num total de 55 respostas. A 

hipótese mais baixa (1) e a mais alta (7) foram as menos consideradas, com 1,8% das respostas.  

 



 
Figura 18 Distribuição das respostas do item 10 

 

Em resumo, todos os itens do questionário foram respondidos por todos os inquiridos, 

havendo zero não-respostas.  Em relação ao tipo de respostas percebe-se que, com exceção dos 

itens 1, 6, 7, 9, 11, 13 e 14, os sujeitos recorreram a todas as possibilidades de resposta 

existentes, para os diferentes 14 itens que compõem as quatro dimensões do instrumento. 

Os resultados obtidos aparecem distribuídos, conseguindo diferenciar os sujeitos entre 

si, levando a considerar que apresentam sensibilidade. 

 

3. Análise Exploratória de Dados 

Um passo intermédio importante entre a Estatística Descritiva e a Estatística Inferencial 

é o estudo das características da distribuição das variáveis intervalares na amostra (Martins, 

2011).   

Para verificar a normalidade da distribuição, foram averiguados os coeficientes de 

Assimetria e Curtose para todas as dimensões do instrumento. Foram ainda aplicados os testes 

de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilks.  

Esta análise permitiu decidir a que tipo de teste estatístico recorrer para testar as 

hipóteses definidas. 

 



3.1. Place Standard 

Todos os itens que formam o questionário são compostos por escalas intervaladas. 

No que diz respeito à normalidade da distribuição dos resultados, como apresenta a 

Tabela 10, concluiu-se que todas as dimensões apresentam valores dos testes de normalidade 

estatisticamente significativos. Os valores de assimetria e curtose encontram-se dentro do 

intervalo compreendido entre -1 e 1.  

Ainda assim, para comparar as médias dos resultados obtidos nas diferentes dimensões, 

será utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon. 

 1º momento 2º momento 

 Ass Curt KS SW Ass Curt KS SW 

Dim. 1 -0,443 0,502 0,108 0,978 -0,359 -0,032 0,097 0,970 

Dim. 2 -0,610 -0,392 0,169 0,946 -0,725 0,174 0,154 0,946 

Dim. 3 -0,460 -0,152 0,107 0,973 -0,051 -0,528 0,105 0,972 

Dim. 4 -0,304 -0,561 0,140 0,959 -0,441 0,228 0,151 0,958 

Tabela 10 Analise da normalidade da distribuição dos resultados das dimensões do Place Standard, nos dois 
momentos de aplicação 

 

4. Validade e Fiabilidade 

4.1. Validade de conteúdo 

Segundo Pasquali (2010), a validade de conteúdo do questionário pode efetuar-se 

através de dois procedimentos distintos: 

 a opinião de um grupo de especialistas; 

 um teste preliminar a um grupo piloto. 

 

4.1.1. Opinião de especialistas 

Foi pedida a opinião, sobre o instrumento, a sete (7) especialistas doutorados e com 

ligação à temática a ser investigada. Cedeu-se um exemplar do instrumento a cada especialista, 

na companhia de um protocolo de avaliação. 

Os especialistas indicaram o seu grau de acordo ou desacordo em relação aos seguintes 

aspetos: pertinência da pergunta com o objetivo a medir, a influência da redação nas respostas, 

a clareza da linguagem, a utilização de termos compreensíveis para os inquiridos e a inclusão de 

todas as alternativas possíveis nas respostas contempladas. 



As notas atribuídas pelos especialistas, contam com um valor máximo de quatro (4), 

onde: “De acordo” equivale a quatro (4); “Indiferente” tem um valor de três (3); “Desacordo” 

atribui-se valor dois (2) e “Completamente em desacordo” vale um (1) ponto. 

 Em relação aos valores médios obtidos, como se pode verificar na tabela Y, encontram-

se todos entre três (3) e valor mais alto, quatro (4). 

 

 Place Standard 
As perguntas são pertinentes para o 
objetivo a medir 

4 

A redação das perguntas não condiciona 
as respostas 

3,29 

As perguntas são claras 3,43 

Utilizam-se termos compreensíveis para os 
inquiridos 

3,29 

Incluem-se todas as alternativas possíveis 
nas respostas contempladas 

3,57 

Tabela 11 Avaliação das características do Instrumento pelo painel de especialistas 

  

O protocolo de avaliação do instrumento conta com um espaço onde os especialistas 

podem registar algumas observações pertinentes para a elaboração definitiva do questionário. 

Um dos especialistas sugeriu a redução das linhas de pensamento, pois os diferentes aspetos 

para que estas os remetem podem dispersar e dificultar a resposta. Optou-se por manter o item 

da forma original. 

 

4.1.2. Teste preliminar a um grupo piloto 

O instrumento foi aplicado a um grupo de cinquenta e cinco (55) alunos para averiguar 

a compreensibilidade das questões. Não existiram pedidos de esclarecimento, o que levou a 

concluir que as questões se encontram bem redigidas. O tempo necessário para responder ao 

instrumento variou entre 10 e 20 minutos. 

A aplicação destes dois métodos: opinião de especialistas e teste preliminar a um grupo 

piloto, demonstra a validade de conteúdo do instrumento. 

 



4.2. Fiabilidade 

4.2.1. Estabilidade Temporal 

O método mais utilizados é designado de teste-reteste que usa o mesmo instrumento 

em momentos distintos. Os resultados têm que estar fortemente relacionados para haver 

estabilidade.  

O instrumento é passado duas vezes aos mesmos sujeitos e correlacionam-se (através 

do coeficiente de correlação) os resultados obtidos nas duas aplicações. Pretende-se que os 

resultados sejam “os mesmos” nas duas aplicações para que haja fiabilidade. 

Para calcular a estabilidade temporal poderão ser utilizados o CCI para variáveis 

continuas, o coeficiente kappa (k) para variaveis dicotómicas; a comparação das médias dos 

resultados (Helmerhorst, Brage, Warren, Besson, e Ekelund, 2012). 

Irá ser analisado o valor obtido para o Teste de Wilcoxon, os valores estimados do CCI 

(3,k)  e a comparação das médias. Para os itens analisados individualmente, examina-se a 

percentagem de concordância, para variáveis continuas, e coeficiente kappa (k), para variáveis 

categóricas e/ou dicotómicas, nos dois momentos de avaliação. 

O coeficiente de correlação utilizado foi o de Spearman. 

 

4.2.1.1. Place Standard 

Comparação das médias obtidas nos dois momentos de aplicação 

Relativamente às quatro dimensões do instrumento, verificou-se anteriormente que 

todas elas apresentam características de distribuição normal e, ainda assim, foi selecionado o 

Teste de Wilcoxon para todas as dimensões. As hipóteses formuladas foram as seguintes: 

H0: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre os momentos 

temporais, ao nível das dimensões do Place Standard; 

H1: Existem diferenças estatisticamente significativas entre os momentos temporais, ao 

nível das dimensões do Place Standard. 

Como se pode verificar na Tabela H, o valor da probabilidade p > 0,05 não permite 

rejeitar a hipótese nula (H0) para a Dimensão 1 – “segurança” e Dimensão 2 – 

“facilidades/instalações”. Deste modo devemos aceitar a hipótese alternativa (H1) e, 



consequentemente, podemos concluir que não há diferenças estatisticamente significativas 

entre os dois momentos para a média dos valores obtidos nestas dimensões. 

Já no que diz respeito à Dimensão 3 – “Contexto” e Dimensão 4 – “transportes e espaços 

públicos” passa-se o inverso, existindo diferenças estatisticamente significativas entre os valores 

médios obtidos nos diferentes momentos de aplicação do instrumento. 

 

Coeficiente de Correlação de Spearman 

No que respeita ao Place Standard, como se pode verificar através da Figura 19, os 

coeficientes de correlação entre o 1º e 2º momentos de aplicação do instrumento variam entre 

0,368 para a Dimensão 3 - “contexto” e 0,428 para a Dimensão 1 “segurança”. Todos estes 

valores têm significado estatístico (p < 0,01). Com significado estatístico (p < 0,05), temos a 

Dimensão 4 – “transporte e espaços públicos” o coeficiente de correlação é de 0,315. Todas as 

dimensões tiveram significado estatístico.  

 D1M1 
 

D2M1 
 

D3M1 
 

D4M1 
 

D1M2 
 

,428** 
    

D2M2 
  ,383** 

   

D3M2 
   ,368** 

  

D4M2 
    ,315* 

 

Figura 19 Correlações bivariadas entre os dois momentos de aplicação, Place Standard 

 
Ranks 

Total Z P Negativos 
a) 

Positivos 
b) 

Empates  
c) 

Dim. 1 19 28 8 55 -1,476 0,140 (ns) 

Dim. 2 17 29 9 55 -1,753 0,080 (ns) 

Dim. 3 18 32 5 55 -2,780 0,005 (sig) 

Dim. 4 14 25 16 55 -2,337 0,019 (sig) 

Tabela 12 Resultados obtidos no Teste de Wilcoxon para as dimensões do Place Standard. 



 

Coeficiente de Correlação Intraclasse 

Na Tabela 20 verifica-se que, para as diferentes dimensões, o CCI oscila entre 0,46 – IC 

95% (0,07 a 0,68) para a Dimensão 4 “transporte e espaços públicos” e 0,59 – IC 95% (0,29 a 

0,76) para a Dimensão 1 “Segurança”. Todas as dimensões apresentam valores abaixo de 0,70. 

Vários fatores podem influenciar a estabilidade temporal, como o espaço de tempo entre cada 

teste.  

Para os itens, analisados de forma individual, verifica-se que a percentagem de 

concordância apresenta valores entre 22% para o Item 6 “brincadeira e recreação” e 42% para 

o Item 3) “transito e estacionamento”. No que diz respeito às variáveis dicotómicas, da análise 

aos coeficientes de kappa obtidos verificou-se que, para a dimensão 1 “segurança”, os valores 

variam entre 0,18, para o Item 12 “sentimento de segurança” e 0,25, para o Item 3 “transito e 

estacionamento”. Para a dimensão 2 “facilidades/instalações” os valores variam entre 0,02 para 

o Item 6 “brincadeira e recreação” e 0,18 para o Item 5 “espaço natural”. Na dimensão 3 

“contexto” os valores encontram-se entre 0,02 para o Item 8 “trabalho e economia local” e 0,22 

para os Item 9 “cuidado e manutenção” e 14 “influência e senso de controlo”. Os dois Itens da 

dimensão 4 “transporte e espaços públicos” obtiveram um coeficiente de kappa de 0,09.  

 n % CCI IC (95%) k IC (95%) P 

Dim. 1   0,59 0,29 a 0,76    

1 55 38%   0,20 0,01 a 0,66 0,00 

3 55 42%   0,25 0,50 a 0,83 0,00 

11 55 35%   0,19 -0,18 a 0,60 0,00 

12 55 35%   0,18 -0,01 a 0,66 0,01 

Dim. 2   0,51 0,16 a 0,72    

4 55 29%   0,11 -0,19 a 0,60 0,08 

5 55 38%   0,18 0,22 a 0,74 0,01 

6 55 22%   0,02 0,30 a 0,76 0,76 

7 55 26%   0,05 -0,19 a 0,60 0,42 

Dim. 3   0,56 0,24 a 0,74    

8 55 24%   0,02 -0,27 a 0,57 0,79 

9 55 38%   0,22 0,30 a 0,76 0,00 

13 55 27%   0,06 -0,08 a 0,63 0,38 



14 55 40%   0,22 -0,44 a 0,51 0,00 

Dim. 4   0,46 0,07 a 0,68    

2 55 25%   0,09 0,38 a 0,79 0,131 

10 55 27%   0,09 -0,17 a 0,60 0,175 

Figura 20 Analise do Coeficiente de Correlação Intra classe para as dimensões do Place Standard e percentagem de 
concordância, coeficiente kappa para os itens que as constituem. 

 Relativamente aos valores obtidos, variam entre 0,02 (p > 0,05), IC 95% (0,30 a 0,76) e 

IC 95% (-0,27 a 0,57) para os Itens 6 – “brincadeira e recreação” e 8 - “trabalho e economia local” 

respetivamente e 0,25 (p<0,01), IC 95% (0,50 a 0,83) para o Item 3 - “transito e estacionamento”. 

Como se pode observar na Tabela 30, nem todos os valores de kappa tem significado estatístico. 

 Os baixos coeficientes de correlação encontrados podem ser explicados por vários 

fatores. Os conceitos utilizados podem não ser facilmente interpretados pelos sujeitos levando 

a que os resultados possam ser afetados. O tempo de intervalo entre os momentos de aplicação 

também pode ser um aspeto a ter em conta, onde algum acontecimento pode mudar a opinião 

dos questionados. 

 

4.2.2. Consistência Interna 

Para se verificar a consistência interna do instrumento, foi calculado o coeficiente α de 

Cronbach, para os valores obtidos por dimensão. 

 

4.2.2.1. Consistência interna das dimensões do Place Standard 

O valor do coeficiente de correlação estimado para o resultado total do Place Standard 

é baixo (α = 0,55). Para as diferentes dimensões, foram estimados valores entre 0,52 e 0,85. A 

dimensão com coeficiente de consistência interna mais baixo é a 4 “transporte e espaços 

públicos” (α = 0,52). As restantes dimensões apresentam bons valores estimados de 

consistência interna, para a Dimensão 1 “segurança” (α = 0,74); Dimensão 2 

“facilidades/instalações” (α = 0,85); e para a Dimensão 3 “contexto” (α = 0,79). 

 



4.2.2.1.1. Dimensão 1 – “Segurança” 

Para esta dimensão, composta por quatro (4) itens, o valor de α encontrado foi 0,74. Em 

relação às correlações Item-Total, os valores variam entre 0,44 e 0,60 para os itens 1 “movendo-

se em torno de” e 12 “sentimento de segurança”, respetivamente. Relativamente ao valor do α 

de Cronbach da escala, este não será aumentado se for eliminado algum dos itens.  

 Coeficiente Correlação Item-
Total 

Alpha de Cronbach se Item 
eliminado 

1 0,44 0,73 

3 0,53 0,68 

11 0,55 0,66 

12 0,60 0,64 

Tabela 13 Valores dos Coeficientes de Correlação Item-Total para os itens da Dimensão 1 do Place Standard. 

 

4.2.2.1.2. Dimensão 2 – “Facilidades/instalações” 

Para a dimensão 2, composta por quatro (4) itens, o valor de α encontrado foi 0,85. 

Relativamente às correlações Item-Total, destacam-se os valores entre 0,66 para o item 4 

“ruas e espaços” e item 7 “instalações e amenidades” e 0,71 para o item 5 “espaço natural”. O 

α de Cronbach não seria aumentado se retirado algum item. 

 Coeficiente Correlação Item-
Total 

Alpha de Cronbach se Item 
eliminado 

4 0,66 0,82 

5 0,71 0,79 

6 0,70 0,80 

7 0,66 0,82 

Tabela 14 Valores dos Coeficientes de Correlação Item-Total para os itens da Dimensão 2 do Place Standard. 

 

4.2.2.1.3. Dimensão 3 – “Contexto” 

Como se pode verificar na Tabela 15, para esta dimensão, composta por quatro (4) itens, 

o valor de (α) encontrado foi 0,79. Relativamente as correlações Item-Total, os valores 

encontrados variam entre 0,56 e 0,68 para os itens 8 “trabalho e economia local” e 9 “habitação 

e comunidade”, respetivamente. Relativamente ao valor do α de Cronbach da escala, este não 

seria aumentado se retirado algum item. 



 Coeficiente Correlação Item-
Total 

Alpha de Cronbach se Item 
eliminado 

8 0,56 0,76 

9 0,68 0,69 

13 0,59 0,74 

14 0,57 0,75 

Tabela 15 Valores dos Coeficientes de Correlação Item-Total para os itens da Dimensão 3 do Place Standard. 

4.2.2.1.4. Dimensão 4 – “Transportes e espaços públicos” 

Para esta dimensão, composta por dois (2) itens, o valor de α encontrado foi 0,52. As 

correlações Item-Total encontradas são de 0,35 para os dois itens.  

 Coeficiente Correlação Item-
Total 

Alpha de Cronbach se Item 
eliminado 

2 0,35  

10 0,35  

Tabela 16 Valores dos Coeficientes de Correlação Item-Total para os itens da Dimensão 4 do Place Standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo vão ser apresentadas as principais conclusões conseguidas, descritas de 

acordo com os objetivos inicialmente mostrados. 

1. Traduzir e adaptar transculturalmente, para a língua portuguesa, o Place 

Standard, bem como verificar as suas propriedades psicométricas: 

a) Sensibilidade 

Em relação à distribuição dos resultados, verifica-se que todas as hipóteses são 

consideradas para a maioria dos itens que compõe o questionário. No entanto, há algumas 

exceções, como se pode verificar nos itens 1 “Movendo-se em torno de” onde o valor máximo 

(7) não foi assinalado, tal como no 9 “Habitação e comunidade”. O valor mínimo (1) não foi 

distinguido nos itens 6 “Brincar e recrear”, 7 “Instalações e amenidades”, 11 “Identidade e 

pertença” e 13 “Cuidado e manutenção”. No item 14 “Influência e senso de controlo” nem o 

valor mínimo (1) nem o máximo (7) foram indicados. 

Conclui-se que os resultados obtidos aparecem distribuídos, conseguindo diferenciar os 

sujeitos entre si, levando-nos a considerar que apresentam sensibilidade. 

b) Validade 

Em relação ao instrumento, o painel de especialistas considerou unanimemente com a 

nota máxima (4,00) a pertinência das questões colocadas. Atentou que as perguntas são claras 

(3,43) e que a redação das mesmas não condiciona as respostas (3,29). A inclusão de todas as 

alternativas de resposta apresenta também uma valorização muito boa (3,57), com uma boa 

compreensibilidade dos termos inquiridos (3,29). 

Não foi pedido qualquer esclarecimento das questões, na aplicação do teste preliminar 

ao grupo piloto, deduzindo-se que as perguntas estavam bem redigidas. 



c) Fiabilidade 

i. Estabilidade temporal 

Verificou-se através, da comparação das médias não haver diferenças estatisticamente 

significativas, entre o 1º e o 2º momento de aplicação do instrumento para as dimensões 1 

“Segurança” e 2 “Facilidades/instalações”. As dimensões 3 “Contexto” e 4 “Transporte e espaço 

público” apresentam diferenças estatisticamente significativas.  

Os coeficientes de correlação entre o 1º e 2º momentos de aplicação do instrumento 

apresentam valores fracos, sendo 0,315 para a Dimensão 4 “Transporte e espaços públicos”, 

0,368 para a Dimensão 3 “Contexto”, 0,383 para a Dimensão 2 “Facilidades/instalações” e 0,428 

para a Dimensão 1 “Segurança”. Todos estes valores tiveram significado estatístico.  

Os valores calculados de CCI para as diferentes dimensões, consideram-se moderados e 

fracos, oscilando entre 0,46 para a Dimensão 4 “transporte e espaços públicos” e 0,59 para a 

Dimensão 1 “Segurança”. 

Em relação aos itens, analisados de forma individual, obtivemos resultados de 

concordância a variar entre 22% e 42%.  

Para os itens dicotómicos, foram estimados valores de Kappa entre 0,02 e 0,25, sendo 

estes valores muito baixos. 

A baixa correlação encontrada pode ser explicada por vários fatores, como por exemplo: 

os conceitos utilizados podem não ser facilmente interpretados; o tempo de intervalo entre os 

momentos, onde algum acontecimento pode mudar a opinião dos questionados. 

ii. Consistência interna 

Das quatro dimensões que compõem o Place Standard, apenas uma obteve valores abaixo 

do valor de corte (α = 0,70). Para as diferentes dimensões, foram estimados valores entre 0,52 

para a Dimensão 4 “Transporte e espaços públicos” e 0,85 para a Dimensão 2 

“facilidades/instalações”.  

 



2. Colocar, à disposição da comunidade científica, um instrumento válido e 

fiável para ajudar a perceber a perceção que a população portuguesa tem 

sobre a qualidade de um local onde reside, bem como os seus constituintes 

físicos e aspetos sociais 

Os resultados obtidos salientam alguma evidencia quanto à sensibilidade, validade e 

fiabilidade do instrumento.  

Com a aplicação dos dois métodos usados (Painel de especialistas e teste preliminar a 

um grupo piloto) fica demonstrada a Validade de conteúdo do instrumento. 

Dos resultados obtidos, relativamente à sensibilidade, parece não existirem duvidas 

quanto à presença desta característica. 

No que diz respeito à fiabilidade, em termos de estabilidade temporal, parece que, os 

resultados obtidos foram negativos para a maioria das dimensões.  

Em termos de consistência interna, os resultados obtidos para as diferentes dimensões 

foram bons, sendo que apenas uma das dimensões apresentou valores de α abaixo dos 0,7. 

O instrumento parece reunir as qualidades psicométricas para ser aplicado na população 

portuguesa. No entanto sugere-se uma Análise Fatorial Confirmatória para maior segurança na 

aplicação do questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: LIMITAÇÕES E FORÇAS DO ESTUDO 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. LIMITAÇÕES E FORÇAS DO ESTUDO 

A faixa etária pode ser uma limitação por abranger grandes diferenças entre as idades. 

A perceção que os sujeitos têm pode ser influenciada pela idade dos mesmos.  

O facto da amostra não ser unicamente natural de Beja também é uma limitação que 

pode influenciar negativamente os resultados. Apesar de se encontrarem a residir em Beja, a 

perceção pode não ser a mesma do que os sujeitos naturais da cidade.  

Por outro lado, foram utilizadas diferentes metodologias para aferir as qualidades 

psicométricas do instrumento, acrescentando valor ao estudo realizado. 

No geral, os resultados obtidos foram positivos. Com isto, a validação de um 

instrumento, para medir a perceção que os sujeitos têm sobre a qualidade de um local, bem 

como os seus constituintes físicos e os aspetos sociais, fica cada vez mais perto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: ASPETOS CHAVE DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ASPETOS CHAVE DA INVESTIGAÇÃO 

De seguida estão apresentados os aspetos considerados mais relevantes na investigação 

realizada: 

 Traduziu-se, para a língua portuguesa, um instrumento válido para avaliar a perceção 

que os sujeitos têm sobre a qualidade de um local, bem como os seus constituintes 

físicos e os aspetos sociais.; 

 Foram utilizadas diferentes metodologias de análise dos dados recolhidos; 

 Os resultados obtidos estão alinhados com os de outros estudos da mesma temática; 

 O primeiro passo para a validação do instrumento está dado, ficando a faltar a Análise 

Fatorial Confirmatória. 
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CAPÍTULO IX: ANEXOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IX. ANEXO A – Questionário aplicado no estudo  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgUtQxQNpY0E8HRZzn-1QBvenC-
RZIpNvht3lFdbgKUvnSfg/viewform?usp=sf_link 
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