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Prefácio
Na Base Naval de Lisboa, a Escola Naval (EN), Marinha Portuguesa, acolhe este ano as
XXV Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD 2018), no seu edifício sede no
Alfeite, Almada.
A formação de pessoal, capaz de conduzir navios em alto mar, teve nos tempos mais
recuados da Idade Média e princípio da Idade Moderna, um caráter essencialmente prático,
regulado pelas normas das corporações, que aceitavam um aprendiz e o preparavam
paulatinamente para o exercício do ofício respetivo. Não havia uma escola própria, onde se
ministravam os conhecimentos adequados, sendo mesmo a mítica "Escola de Sagres", mais
uma ideia e uma política, do que uma realidade física, tal como hoje a entendemos. Em 1559,
sob os auspícios de Pedro Nunes, foi criada a "Aula do Cosmógrafo Mor", a qual formou
pilotos e outros oficiais de bordo, intensificando a sua ação no século XVII, podendo hoje em
dia dizer-se que é ela a origem da EN. Para o conceito de um Oficial de Marinha formado e
treinado numa escola específica versado em matemática, física, astronomia, geografia e em
navegação, Portugal criou as primeiras organizações durante o século XVIII. Em 1779, foi
criada em Lisboa e na dependência da Secretaria da Marinha, a Academia Real da Marinha,
instituição de ensino teórico que se destinou a preparar os oficiais da Marinha de Guerra, da
Marinha Mercante e os Engenheiros do Exército. Esta Academia funcionou até 1837, dando
lugar ao Colégio dos Nobres, e posteriormente, à atual Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa. A Academia Real dos Guardas Marinhas, fundada em 1782, instalada no Terreiro do
Paço (Sala do Risco) e apadrinhada pela Rainha D. Maria I, com destino a formar os oficiais da
Marinha Real, passou a designar-se por Escola Naval por Decreto Real de D. Maria II em 1845.
A sua sede continuou no Terreiro do Paço até 1936, data em que, por virtude de um incêndio na
Sala do Risco, a Escola migrou para as instalações para isso construídas no Alfeite, onde se
mantém até aos dias de hoje. Ao longo do tempo diversas reformas foram adaptadas pela EN,
no sentido de a tornar conforme aos diferentes contextos da Marinha e do País. Ao longo desta
evolução, os cursos da EN foram sendo reformulados de acordo com a organização e requisitos
dos cursos das Universidades civis, passando a conferir graus académicos idênticos a estas.
É com grande gosto que a EN recebe, pela primeira vez, as Jornadas Anuais da
Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD), fundada em 1994. Estas
Jornadas Científicas, que têm ocorrido anualmente desde então, sem qualquer interrupção, têm
como principais objetivos fomentar e desenvolver a investigação em data science, apresentando
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ferramentas que facilitem a interpretação e validação da crescente quantidade de dados que
surgem em cada instante nas mais variadas áreas do conhecimento.
O habitual caráter multidisciplinar das Jornadas reflete-se no Programa das JOCLAD
2018, que engloba de forma equilibrada a apresentação de trabalhos teóricos e aplicados, onde
as diversas temáticas da Análise de Dados em domínios transversais à sociedade são
destacadas. Começamos por agradecer aos oradores das sessões plenárias, os Professores
Wolfgang Schmid (European University Viadrina, Germany), Cinzia Viroli (University of
Bolonha, Italy) e Manuel Cabral Morais (IST, Universidade de Lisboa).
Agradecemos também a todos os autores dos trabalhos de proposta livre (em formato oral
e poster) e moderadores de sessões, aos membros da Comissão Científica, bem como aos
participantes convidados e aos colegas que procederam à revisão dos trabalhos que constam
neste livro. Um agradecimento particular ao Professor Wolfgang Schmid (European University
Viadrina, Germany), que leciona o mini-curso, bem como à Doutora Sónia Cardoso Pintassilgo
(em conjunto com a Direção da Associação Portuguesa de Demografia), Doutora Sandra
Ramos (em conjunto com a Direção da Sociedade Portuguesa de Estatística), Doutora Filipa
Lima (Banco de Portugal) e Dr. Carlos Marcelo (Instituto Nacional de Estatística) que se
disponibilizaram para organizar as Sessões Temáticas que constam no Programa.
Com o objetivo de estimular a atividade de estudo e investigação científica nas áreas
científicas da CLAD entre os jovens que trabalham nas áreas de Classificação e Análise de
Dados, foram instituídas as Bolsas CLAD. Cada bolsa destina-se a custear a participação nas
Jornadas. Numa sessão especial será atribuída uma Bolsa CLAD 2018 e a premiada apresentará
o seu trabalho.
Por último, agradecemos também a todas as entidades que direta ou indiretamente
apoiaram ou patrocinaram estas Jornadas.
O nosso muito obrigado a todos!
Pel’A Comissão Científica

Pel’A Comissão Organizadora

das JOCLAD 2018

das JOCLAD 2018

Carlos Ferreira

Filomena Teodoro
Almada, abril de 2018
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QUINTA-FEIRA, 5 DE ABRIL

9:00

Registo e entrega de documentação

9:30

Mini-curso – Auditório Limpo Serra
Environmental Statistics
Wolfgang Schmid, p. 3.
Moderador: A. Manuela Gonçalves

10:45

Pausa para café

11:00

Mini-curso (cont.)

12:30

Almoço

14:00

Sessão de Abertura das Jornadas – Auditório Limpo Serra

14:30

Sessão Plenária I – Auditório Limpo Serra
Deep Gaussian Mixture Models
Cinzia Viroli, p. 9.
Moderador: Paula Brito

15:30

Sessão Paralela I
Sala 1

Sala 2

Análise de Dados Simbólicos

Modelos Longitudinais e Previsão

Moderador: Rosário Oliveira

Moderador: Isabel Silva

15:30

Modelo ID: um modelo versátil para
regressão linear com variáveis
intervalares
Sónia Dias, Pedro Malaquias, Paula Brito,
p. 51.

15:50

Symbolic Data Analysis in Life Sciences
Research
Sónia Dias, Paula Brito, p. 53.

Big Data e Estatísticas Oficiais:
previsão de indicadores macroeconómicos com base em traffic loops
Marta Barbosa, Pedro Campos, Marta
Ferreira, p. 59.

16:10

How Symbolic can Symbolic Principal
Component Analysis be?
M. Rosário Oliveira, Margarida Vilela, p.
55.

Novos desenvolvimentos na previsão
das dormidas mensais na Regiâo Norte
de Portugal
Isabel Silva, Hugo Alonso, p. 61.

Marés: um desafio de modelação
estatística
Dora Carinhas, Paulo Infante, p. 57.
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16:30

Pausa para café + Sessão de Posters
Comunicação nas federações desportivas: um estudo quantitativo
Cláudia Silvestre, Ana Raposo, Tatiana Nunes, Mafalda Eiró-Gomes, p. 109.
Comparação e validação do Modelo de Valores Humanos
Ana Lúcia Marôco, Maria Paula Lousão, Cláudia Vasconcelos Silvestre, p. 111.
Religiosidade, prática religiosa e religiões na Europa
Maria Paula Lousão, Cláudia Vasconcelos Silvestre, José Luís Casanova, p. 113.
Forecasting financial time series: a comparative study
Filipe Ramos, Anabela Costa, Diana Mendes, Vivaldo Mendes, p. 115.
Metodologia estatística na caracterização do consumo doméstico de água
Cristina Matos, A. Manuela Gonçalves, Ana Briga-Sá, Sandra Pereira, Isabel Bentes, Diana
Faria, p. 117.
Estatística aplicada ao sector empresarial local
Victor Hugo Silva, A. Manuela Gonçalves, João Pedro Castro, p. 119.
Robustez em Redes Neuronais
Conceição Amado, João A. Branco, Ana M. Pires, p. 121.
Efeito da ventilação mecânica invasive versus não invasiva em recém-nascidos com
muito baixo peso ao nascer ou com menos de 32 semanas de gestação
Carina Silva, Susana Faria, Ana Cristina Freitas, Elisa Proença, p. 123.
Análise da relação entre inputs e outputs da inovação: países da Europa do Norte
versus países da Europa do Sul
Cátia Rosário, António Augusto Costa, Ana Lorga da Silva, p. 125.
Perceção de práticas de responsabilidade social e valores éticos corporativos no
comprometimento organizacional e satisfação no trabalho numa instituição
bancária
Sílvia Pedro Rebouças, Emanuel Dheison Penha, Mónica Cavalcanti de Abreu, Eugénia
Maia Ferreira, Maria José Pinto Gouveia, p. 127.
Previsão de preços de energia Ibérica usando um modelo ARIMAX
M. Filomena Teodoro, Maria A. P. Andrade, p. 129.
Filtragem de Kalman aplicada a sistemas de navegação de baixo custo
José Vieira Duque, Victor Plácido da Conceição, M. Filomena Teodoro, p. 131.
ANOVA a dois fatores com células omissas
Anabela Afonso, Dulce G. Pereira, Ana Cristina Gonçalves, Anacleto Pinheiro, p. 133

17:00

Visita ao Museu e Parque de Sinais da Escola Naval

18:00

Porto de Honra
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SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL

8:30

Registo e entrega de documentação

9:00

Sessão Paralela II

9:00

9:20

Sala 1

Sala 2

Classificação I

Modelos com Variáveis Latentes

Moderador: Margarida Cardoso
Predicting flight departure at Porto airport:
a comparative study
Hugo Alonso, p. 63.
The effects of link pruning in affinity
networks on affinity groups
André Martinez, Pavel Brazdil, p. 65.

Moderador: Fátima Salgueiro
Internet use in the European Union: a
multilevel latent class analysis
Ana Gomes, José G. Dias, p. 71.
Corruption attitudes in the European
Union: a comparative study
Nikolai Witulski, José G. Dias, p. 73.
O efeito dos desvios face à
normalidade da distribuição dos dados
nas estimativas de um modelo com
trajetória latente linear: Resultados de
um estudo de simulação em R
Catarina Marques, Paula C. R. Vicente,
Maria de Fátima Salgueiro, p. 75.

9:40

Classificação de distribuições de distâncias
genómicas
Ana Helena Tavares, Vera Afreixo, Paula
Brito, p. 67.

10:00

Ai se ela “CAE” – segmentação de empresas
alternativa à Classificação Portuguesa de
Atividades Económicas
Dina Fernandes, Luis Laureano, Margarida
G.M.S. Cardoso, p. 69.

10:20

Pausa para café

10:30

Sessão Plenária II – Auditório Limpo Serra

Impacto da omissão de dados em
medidas de qualidade do ajustamento
em modelos de análise fatorial
confirmatória: estudo de simulação em
Mplus
Maria de Fátima Salgueiro, Paula C. R.
Vicente, p. 77.

Spatial and Spatio-Temporal Nonlinear Processes
Wolfgang Schmid, p. 11.
Moderador: M. Filomena Teodoro
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11:30

Sessão Temática I – Instituto Nacional de Estatística
Auditório Limpo Serra
Desafios nas Estatísticas Oficiais VII
Moderador: Carlos Marcelo

11:30

Processo de Produção Estatística do INE
Magda Ribeiro, M. João Zilhão, David Sousa, p. 17.

11:50

Vantagens e desafios da utilização do Web Scraping no Inquérito ao Transporte
Rodoviário de Mercadorias: um estudo metodológico
Inês Rodrigues, p. 19.

12:10

Inquérito às Práticas de Gestão
Paula Bordelo, Carlos Coimbra, Almiro Moreira, Sofia Rodrigues, André Sousa, p. 21.

12:30

Esperança de Vida numa perspetiva regional: aplicação do modelo relacional
Edviges Coelho, Jorge Bravo, p. 23.

12:50

Almoço e visita a um navio

15:00

Sessão Temática II – Banco de Portugal
Auditório Limpo Serra
Estatísticas do Banco de Portugal
Moderador: Filipa Lima

15:00

Analysis of international services in Portugal
Gonçalo Amado, p. 25.

15:20

Developments in public debt in euro area countries before, during and after the
last financial crisis
Sónia Mota, p. 27.

15:40

Identifying Portuguese regional clusters using business data
Carla Ferreira, Cloé Magalhães, Mariana Oliveira, Mário Lourenço, p. 29.

16:00

Storytelling: adding value to numbers
Lígia Maria Nunes, p. 31.

16:20

Pausa para café
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16:40

Sessão Paralela III
Sala 1

Sala 2

Análise Multivariada

Aplicações na Saúde

Moderador: Carla Henriques

Moderador: Ana Matos

16:40

Correlações genéticas entre características em fases iniciais de seleção de
plantas
Elsa Gonçalves, Antero Martins, p. 79.

Comparative analysis of
independent domains of gait
derived from factor analysis in
patients with Parkinson’s disease
Flora Ferreira, Miguel Gago, Nafiseh
Mollaei, Estela Bicho, Nuno Sousa, João
Gama, Carlos Ferreira, p. 87.

17:00

Adaptação e aplicação de uma escala de
atitudes sobre Estatística a alunos do 8º
ano
Adelaide Freitas, Maria José Carvalho, José
António Fernandes, p. 81.

Spatio-Temporal econometric
modeling of the Saúde24 line saving
calls
Paula Simões, M. Lucília Carvalho,
Sandra Aleixo, Sérgio Gomes, Isabel
Natário, p. 89.

17:20

Multilevel typologies: Classic and
symbolic data approaches
José G. Dias, p. 83.

Aplicação de técnicas de reconhecimento de padrões na gestão da
saúde suplementar do Brasil
Sílvia Rebouças, Rômulo Soares, p. 91.

17:40

Fatores que motivam a escolha de um
livro – análise da dicotomia: compra
para oferta vs compra para si próprio
Suzanne Amaro, Carla Henriques, Luis
Leitão, p. 85.

Administração de fluidos em
pacientes com pancreatite aguda:
um caso de estudo
Ana Cristina Matos, Carla Henriques,
Catarina Afonso, Jorge Pereira, p. 93.

18:00

Sessão BOLSAS CLAD 2018
Auditório Limpo Serra
Presidente: Carlos Ferreira

18:00

Estimação do número de componentes em misturas de modelos lineares mistos
Ana Luísa Novais Marques, p. 47.

18:30

Reunião da Assembleia Geral da CLAD – Auditório Limpo Serra

20:30

Jantar das Jornadas
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SÁBADO, 7 DE ABRIL

9:00

Registo e entrega de documentação

9:30

Sessão Paralela IV
Sala 1

Sala 2

Data Mining

Classificação II

Moderador: José G. Dias

Moderador: Pedro Duarte Silva

9:30

The Development and Internationalization of Rural Tourism in Inland
North and Centre Alentejo region:
focusing on the Brazilian tourists
Margarida G.M.S. Cardoso, Elisabeth
Kastenholz, Eugénia Inácio, p. 95.

9:50

Text Mining para avaliação de
conhecimentos baseada em respostas
a questões abertas
Luis Agonia Pereira, Valter Vairinhos,
Carmen Patiño, p. 97.

10:10

Analysing Chatbots Data with Data
Mining
Catarina Amaral, Adriano Rivolli, Luis
Guardão, Cláudio Sá, Carlos Soares, p. 99.

10:30

Pausa para café

10:50

Sessão Plenária III – Auditório Limpo Serra

Hábitos de comunicação dos
adolescentes - Facebook vs Telefone
Conceição Rocha, Pedro Quelhas Brito,
Susana Pereira, p. 101.
Modelo de equações estruturais com
mínimos quadrados parciais na
avaliação da síndrome de burnout
Luis M. Grilo, Helena L. Grilo, Elisa
Martire, p. 103.
Posterior probability SVMs for
recommender systems
Pedro Duarte Silva, p. 105.

A Case Against a Few Traditional Quality Control Charts
Manuel Cabral Morais, p. 13.
Moderador: Luis M. Grilo
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11:50

Sessão Temática III – Associação Portuguesa de Demografia
Auditório Limpo Serra
Demografia
Moderador: Sónia Cardoso Pintassilgo

11:50

The changing meaning of aging in Portugal
Filipe Ribeiro, Lídia Patrícia Tomé, Maria Filomena Mendes, p. 33.

12:10

Classificação dos municípios com áreas protegidas ao abrigo da Rede Natura 2000
Susana Clemente, p. 35.

12:30

Da topologia à tipologia: tipos sociais da população fecunda em Portugal
Helena Carvalho, Sónia Pintassilgo, p. 37.

12:50

Almoço

13:50

Sessão Temática IV – Sociedade Portuguesa de Estatística
Auditório Limpo Serra
Estatística/Metodologia/Aplicações Bayesianas
Moderador: Sónia Cardoso Pintassilgo

13:50

Estimação de densidades: abordagem clássica versus abordagem bayesiana
Maria João Plidoro, Sandra Ramos, p. 39.

14:10

Screening em classificação supervisionada na presença de populações
assimétricas: abordagem bayesiana
Ana Sofia Soares, Marília Antunes, Lisete Sousa, p. 41.

14:30

Triagem bayesiana não paramétrica
Sandra Ramos, p. 43.

14:50

Sessão de Encerramento das Jornadas
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5ª Feira, 5 de Abril – Auditório Limpo Serra (9:30 – 12:30)

Environmental Statistics
Wolfgang Schmid
European University, Frankfurt (Oder), Germany
schmid@europa-uni.de
The aim of the short course is to give an introduction into the statistical modeling of
some important environmental processes. Nowadays, there are strict rules of the EU on
the air pollution. For each pollutant daily and annual limits are given. For that reason it is
of importance to have suitable statistical tools to model the behavior of air pollutants over
time.
Using data from several measurement stations in Berlin the performance of various
statistical approaches is analyzed. Our main focus will lie on modeling particulate matter
which turns out to be the most serious air pollutant in that area. In addition to parametric
and semiparametric approaches spatial methods will be presented as well.
In order to cover the huge amount of energy consumed by human beings natural
resources are becoming increasingly important. One of the most promising renewable
energies is the wind energy. In order to cover the required energy it is important to have
reliable forecasts of the wind speed. At the moment it is possible to distinguish between
five categories of wind speed forecasting approaches namely physical models,
conventional statistical models, spatio-temporal prediction models, artificial intelligence
models and combinations of all classes.
Our main focus will lie on short-term forecasting. Several new statistical approaches
will be presented which have turned out to be quite effective in that context.
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Sessão Plenária I – 5ª Feira, 5 de Abril – Auditório Limpo Serra (14:30 – 15:30)

Deep Gaussian Mixture Models
Cinzia Viroli1
1 University of Bolonha, Italy
Cinzia.viroli@unibo.it
In the recent years, there has been an increasing interest on deep learning for
classification and clustering tasks. Deep learning is a hierarchical inference method
formed by subsequent multiple layers of learning able to more efficiently describe
complex relationships. In this work, Deep Gaussian Mixture Models are introduced and
discussed.
A Deep Gaussian Mixture model (DGMM) is a network of multiple layers of latent
variables, where, at each layer, the variables follow a mixture of Gaussian distributions.
Thus, the deep mixture model consists of a set of nested mixtures of linear models, which
globally provides a nonlinear model able to describe the data in a very flexible way. In
order to avoid over parameterized solutions, dimension reduction by factorial models can
be applied at each layer of the architecture thus resulting in deep mixtures of factor
analyzers.
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Sessão Plenária II – 6ª Feira, 6 de Abril – Auditório Limpo Serra (10:30)

Spatial and Spatio-Temporal Nonlinear Processes
Wolfgang Schmid1
1 European University Viadrina, Germany
schmid@europa-uni.de
In this talk a new spatial model is presented that incorporates heteroscedastic
variances depending on neighboring locations. The proposed process is regarded as the
spatial equivalent of the temporal autoregressive conditional heteroscedastic (ARCH)
model. It is shown as well how the introduced spatial ARCH model can be used in
spatiotemporal settings. The process turns out to be strictly and weakly stationary under
some conditions on the noise process and the weight matrix. Although it possesses
several properties of a temporal ARCH process some important features are no longer
fulfilled. The conditional variance of the process depends on all locations and only for an
oriented process it is a function of the locations lying closer to the center. Moreover, the
squared process is not a spatial autoregressive process. In order to estimate the
parameters of the spatial process the maximum-likelihood approach is applied. For a
certain type of weight matrices it is proved that the estimators are asymptotic normally
distributed. Via Monte Carlo simulations, the performance of the estimator for various
spatial weighting matrices and for a finite sample size is analyzed. Moreover, the wellknown spatial autoregressive model is combined with the spatial ARCH model assuming
heteroscedastic errors. Eventually, the proposed autoregressive process is illustrated
using an empirical example. Specifically, the lung cancer mortality in 3108 U.S. counties is
modeled and the introduced model is compared with two benchmark approaches.
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Sessão Plenária III – Sábado, 7 de Abril – Auditório Limpo Serra (10:50)

A Case against a few traditional Quality Control Charts
Manuel Cabral Morais1
1 DM-IST & CEMAT, University of Lisbon, Portugal
maj@math.ist.utl.pt
A quality control chart is essentially a graphical device used to monitor a parameter
of a measurable characteristic X of a process with the purpose of establishing whether it
is operating within its limits of expected variation. An observation of the plotted control
statistic beyond the control limits is considered indicative of a change in the parameter
being monitored.
The control limits of most traditional quality control charts tend to be set ignoring
the skewness character of the control statistic and this may dramatically affect their
performance. For instance, the quality control operator or engineer may deal with a chart
with the ability to detect only increases in the parameter in a timely fashion.
In this talk, we explore the notions of uniformly most powerful unbiased tests to
eliminate the bias of the average run length (ARL) performance curve function of a few
traditional quality control charts.
The proposed ARL-unbiased designs can be easily implemented and are associated
with ARL curves that attain a maximum when the process is in-control, hence we are
alerted to any improvement or deterioration of the process quality in less time (in
average) than to a false alarm. Furthermore, we capitalize on the randomization of the
emission of a signal to bring the false alarm rate to a pre-stipulated and desired value
when we are dealing with discrete control statistics.
We use software R to provide striking illustrations of these ARL-unbiased designs.

(Joint work with Sven Knoth – Helmut Schmidt University, knoth@hsu-hh.de – and Sofia Paulino
– IST-UL, sofia.r.paulino@gmail.com)
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ST I – Instituto Nacional de Estatística – 6ª Feira, 6 de Abril, Auditório Limpo Serra (11h30)

Processo de Produção Estatística do INE
Magda Ribeiro1, Maria João Zilhão2, David Sousa3
1,2,3 Instituto Nacional de Estatística, magda.ribeiro@ine.pt; mjoao.zilhao@ine.pt;
david.sousa@ine.pt

Sumário: No conjunto diversificado de operações estatísticas levadas a cabo anualmente
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) é relevante documentar e descrever o
processo de produção estatística. Neste artigo, apresenta-se genericamente o modelo
adotado, assim como a descrição sumária desse processo.
Palavras-chave: Documentação, Estatística, Metainformação, Processo, Produção.
Pretende-se apresentar genericamente o processo de produção estatística do INE,
que se encontra alinhado de acordo com o modelo Generic Statistical Business Process
Model (GSBPM, V5.0, 2013). O GSBPM tem como objetivo estabelecer um quadro comum
nos organismos produtores de estatísticas oficiais relativamente à terminologia utilizada
e ao desenvolvimento de processos e sistemas de metainformação, sendo o resultado do
Work Session on Statistical Metadata, organizado em conjunto pela UNECE, Eurostat e
OCDE, no âmbito da Common Metadata Framework.
O processo de produção estatística (Figura 1) encontra-se organizado em 8 fases
(primeiro nível do modelo), cada uma delas constituída por vários subprocessos (totaliza
44 subprocessos, sendo o subprocesso o segundo nível do modelo). Complementarmente,
mapearam-se as principais tarefas associadas a cada um dos subprocessos (matriz do
processo produtivo), associando a respetiva aplicabilidade de cada tarefa em função dos
seguintes critérios: i) operação estatística nova/corrente; ii) obtenção de dados através
de inquéritos exaustivos, por amostragem ou através de outras fontes (exemplo: fontes
administrativas); e iii) produção de estatísticas primárias/estatísticas derivadas. O
modelo não apresenta uma estrutura rígida, uma vez que o ciclo de produção não segue
uma estrutura sequencial, traduzindo-se na interdependência entre subprocessos de
fases distintas e na inaplicabilidade de certos subprocessos, consoante o tipo de operação
estatística. Este processo encontra-se documentado, com possibilidade de atualização
regular, constituindo um instrumento que permite facilitar a comunicação sobre a
atividade estatística e identificar sinergias possíveis no decurso das atividades.
As oito fases do processo são:
Fase 1 – Conceção/Identificação de necessidades: analisa-se a exequibilidade de uma nova
operação estatística que surge em resposta a uma necessidade de informação estatística;
Fase 2 – Conceção/Especificações: descrevem-se as necessidades que visam garantir a
realização da operação, nomeadamente as especificações metodológicas e das aplicações
informáticas necessárias à recolha, integração, tratamento e análise dos dados;
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Fase 3 – Conceção/Desenvolvimento: desenvolve-se e testa-se a solução de produção
(desenhada na fase anterior) que vai permitir criar um ambiente operacional para executar a
operação estatística;
Fase 4 – Recolha: recolhem-se os dados da operação estatística, sendo para a maioria das
operações correntes a primeira fase do ciclo de produção. Abrange tarefas tais como: criação da
base de amostragem e seleção da amostra (para o caso dos inquéritos por amostragem),
atividades de preparação e execução do trabalho de recolha, assim como tarefas de validação
inicial dos dados;
Fase 5 – Processamento: preparam-se os microdados e efetua-se o apuramento dos dados
agregados, para posterior análise;
Fase 6 – Análise: efetua-se o apuramento final dos resultados de acordo com o plano de
apuramentos e de forma a assegurar a conformidade com os objetivos da operação estatística;
Fase 7 – Divulgação: procede-se à divulgação da informação estatística nos seus diferentes
suportes/canais, destacando-se o Portal do Instituto Nacional de Estatística como principal meio
de difusão;
Fase 8 – Avaliação: encerra o ciclo produtivo, avalia-se a qualidade da operação, podendo esta
abranger todo, ou parte, do processo de produção, sendo um input na identificação de ações que
possibilitem melhorar a produção estatística.
1. Conceção/
Identificação de
necessidades

2. Conceção/
Especificações

3. Conceção/
Desenvolvimento

4. Recolha

5. Processamento

6. Análise

7. Divulgação

8. Avaliação

1.1 Identificar
necessidades

2.1 Especificar
resultados

3.1 Desenvolver
suportes para
recolha

4.1 Criar base de
amostragem e
selecionar amostra

5.1 Integrar dados

6.1 Preparar
resultados

7.1 Atualizar
sistemas de difusão

8.1 Reunir
elementos para
avaliação

1.2 Confirmar
necessidades

2.2 Especificar
variáveis

3.2 Desenvolver
suportes para
tratamento e
análise

4.2 Preparar recolha

5.2 Classificar e
codificar

6.2 Validar
resultados

7.2 Elaborar
produtos de difusão

8.2 Executar
avaliação

1.3 Estabelecer
objetivos

2.3 Especificar
recolha

3.3 Desenvolver
suportes para
difusão

4.3 Executar
recolha

5.3 Validar
microdados

6.3 Interpretar e
explicar resultados

7.3 Divulgar
produtos de difusão

8.3 Estabelecer
plano de ação de
melhoria

1.4 Identificar
conceitos

2.4 Especificar
universo/amostra

3.4 Configuar fluxos
de produção

4.4 Finalizar recolha

5.4 Editar e imputar

6.4 Garantir
confidencialidade

7.4 Promover
produtos de difusão

1.5 Avaliar dados
disponíveis

2.5 Especificar
tratamento e
análise

3.5 Testar sistema
de produção

5.5 Calcular
variáveis derivadas e
novas unidades

6.5 Finalizar
resultados

7.5 Gerir apoio a
utilizadores

1.6 Preparar
processo produtivo

2.6 Especificar
sistemas e fluxos
de produção

3.6 Testar processo
de produção

5.6 Calcular
ponderadores

3.7 Finalizar
sistema de
produção

5.7 Calcular
agregados

5.8 Finalizar
processamento

Figura 1: Modelo do processo de produção estatística (adaptado do GSBPM)

Referências
UNECE (2013) Generic Statistical Business Process Model - Version 5.0
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.0, acedido em 8 março 2018.
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ST I – Instituto Nacional de Estatística – 6ª Feira, 6 de Abril, Auditório Limpo Serra (11h50)

Vantagens e desafios da utilização de Web Scraping no Inquérito ao
Transporte Rodoviário de Mercadorias: um estudo metodológico
Inês Rodrigues1
1 Instituto Nacional de Estatística, ines.rodrigues@ine.pt
Sumário: Pretendeu-se estudar a possibilidade de implementação de um fator de
correção para a entrada de novas matrículas na base de amostragem do Inquérito ao
Transporte Rodoviário de Mercadorias do INE. Verificou-se que o modelo de regressão
binomial negativa, com um termo de tendência linear e interações específicas, permitiu
obter os melhores resultados. A associação entre as entradas relativas à mesma empresa,
ou tipo de empresa, e a autocorrelação entre as entradas deverão ainda ser alvo de
estudo.
Palavras-chave: ITRM, Matrículas novas, Regressão binomial negativa, Web scraping.
O web scraping – técnica que permite a extração e armazenamento automáticos de
dados a partir de páginas web – tem sido regularmente utilizado pelo INE no âmbito do
Inquérito ao Transporte Rodoviário de Mercadorias (ITRM). Tal representa uma enorme
mais-valia: a obtenção de dados fiáveis e constantemente atualizados sobre a situação das
matrículas permite atualizar a base de amostragem e amostra em relação às matrículas
canceladas, com a consequente melhoria nas taxas de respostas. Por outro lado, promove
um desafio: na ausência de informação igualmente atualizada sobre os registos de novas
matrículas, a exclusão das matrículas canceladas da base de amostragem, ao longo do ano,
conduz necessariamente à diminuição da sua dimensão, com efeitos no cálculo dos
ponderadores e estimativas trimestrais. De modo a estudar a possibilidade de
implementação de um fator de correção para a entrada de novas matrículas na base de
amostragem, procedeu-se à estimação do número de novas matrículas entre o final de
2011 e o final de 2017, à análise das diferenças entre estratos relativamente à entrada de
novas matrículas e ao estudo de modelos que permitam estimar o número anual de novas
matrículas, por estrato.
A tentativa inicial de modelar o número anual de novas matrículas, por estrato,
baseia-se num modelo de regressão de Poisson. Sendo as contagens relativas ao estrato ℎ
(ℎ = 1, … , ) representadas por
, a dependência do valor médio condicional de ,
[ | ] = , sobre as covariáveis , é especificada como log( ) =
= X , em que
representa o vetor de coeficientes de regressão associados a . Tal modelação implica
( | ) = ; contudo, a relação
( | )>
assumir que
parece ser mais
adequada. Uma das formas de modelar a sobredispersão dos dados passa por manter a
função de regressão do modelo de Poisson para a média, mas substituir a relação média( | )=
variância por
, obtendo-se o chamado modelo de Quasi-Poisson. Uma
outra alternativa consiste em assumir que as contagens sobredispersas seguem uma
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distribuição binomial negativa. Esta distribuição obtém-se assumindo que
~
( )
onde
são variáveis aleatórias com distribuição gama, Γ( , ). Como tal, [ | , ] =
( | , )=
/ =
e
+ / . Em todos os modelos, as variáveis explicativas
de base correspondem às variáveis de estratificação do ITRM (região NUTS II, categoria
do veículo, peso bruto/tara e tipo de parque).
No conjunto dos anos considerados foram registadas 46.932 novas matrículas. É
sobretudo a partir do ano de 2014 que se verificam as maiores diferenças nos totais
estimados considerando ou não considerando a entrada de novas matrículas na base de
amostragem. Os resultados obtidos sugerem que o modelo de regressão binomial
negativa permite captar com maior precisão a relação entre a média e a variância dos
dados observados. Por outro lado, verifica-se que o número esperado de matrículas novas
por categoria e escalão de peso bruto/tara do veículo varia dependendo do tipo de parque
ao qual o veículo pertence (Teste da razão de verosimilhança, TRV = 104,98; p-value <
0,001). Adicionalmente, incluir um termo correspondente ao número de anos desde o
início do período em análise (TRV = 35,7; p-value < 0,001) e considerar a interação entre
este termo e a categoria e escalão de peso bruto/tara do veículo (TRV = 31,6; p-value <
0,001) permitem melhorar os resultados. É ainda conveniente considerar que as entradas
de novas matrículas em cada estrato poderão estar associadas por corresponderem a
veículos registados sob a mesma empresa; assim, pode ser relevante analisar se a
modelação do comportamento “individual”, por exemplo através da adição de um efeito
aleatório associado à empresa, ou tipo de empresa, poderá melhorar os resultados
obtidos. A autocorrelação entre as contagens deverá também ser investigada.
Agradecimentos: Aos colegas do Serviço de Métodos Estatísticos do Departamento de Metodologia e
Sistemas de Informação do INE, Luís Correia e Teresa Fragoso, pelos contributos e sugestões ao longo do
trabalho.

Referências
Winkelmann, R. (1995) Duration dependence and dispersion in count data models. Journal of Business and
Economic Statistics, 13(4), 467-474.
Eurostat (2016) Road Freight Transport Methodology, European Union.
Fernandes, M.J. (submetido) O Uso do Web Scraping nas Estatísticas Oficiais, CLADMAp III.
Ver Hoef, J.M. & Boveng, P.L. (2007) Quasi-Poisson vs. Negative Binomial Regression: How should we
model overdispersed count data? Ecology, 88(11), 2766-2772.
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ST I – Instituto Nacional de Estatística – 6ª Feira, 6 de Abril, Auditório Limpo Serra (12h10)

Inquérito às Práticas de Gestão
Paula Bordelo1, Carlos Coimbra2, Almiro Moreira3, Sofia Rodrigues4, André Sousa5
1,2,3,4,5 Instituto Nacional de Estatística, paula.bordelo@ine.pt; carlos.coimbra@ine.pt;
almiro.moreira@ine.pt; sofia.rodrigues@ine.pt; andre.sousa@ine.pt
Sumário: O INE promoveu um inquérito visando apurar informação sobre as práticas de
gestão das empresas portuguesas. Este inquérito foi dirigido aos gestores de topo de
4469 sociedades. Combinando a informação recolhida com informação reportada ao INE
noutras operações estatísticas, os resultados apurados indiciam a existência de uma
relação significativa entre a qualidade da gestão e o desempenho económico das
empresas.
Palavras-chave: Gscore, Inquérito às práticas de gestão, Regressão linear.
O INE promoveu um inquérito realizado pela primeira vez no âmbito do Sistema
Estatístico Nacional, dirigido aos gestores de topo das empresas portuguesas visando
conhecer a sua perceção relativamente às práticas de gestão das empresas que gerem e,
assim, apurar informação sobre as práticas de gestão das empresas em Portugal.
O inquérito, de natureza qualitativa, insere-se num conjunto de operações
estatísticas que visam disponibilizar informação sobre fatores que, não tendo
explicitamente uma tradução monetária na contabilidade das empresas, condicionam a
sua competitividade num contexto de crescente integração na economia global.
A população alvo deste inquérito compreende as sociedades não financeiras ativas,
com sede em Portugal, classificadas nas secções A a S (excluindo as secções K e O) da
Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3), excluindo as
sociedades classificadas como microempresas com menos de 5 pessoas ao serviço.
Para a constituição da base de amostragem foram consideradas as sociedades não
financeiras ativas em 2016; foi selecionada uma amostra aleatória de 4469 empresas,
representativa por agregados de setor de atividade económica, dimensão da empresa e
idade da empresa, para além da pertença ou não a um grupo económico. Para efeitos
deste estudo foram consideradas 3875 respostas válidas, correspondentes a 86,7% do
total da amostra.
Alguns dos resultados apurados foram os seguintes:


Em 61,0% das sociedades os gestores de topo possuíam grau de licenciatura ou
superior. Esta percentagem atingia 82,9% nas grandes empresas e 43,7% nas
micro empresas;



Em cerca de 70% das sociedades, o gestor de topo exercia a função em
exclusividade (60,6% nas micro empresas e 78,4% nas grandes empresas);
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A quase totalidade das sociedades referiu estabelecer objetivos para o seu
desempenho, em geral por elas considerados moderadamente ambiciosos, e
cerca de 43% declarou que estabelecia e monitorizava indicadores de
desempenho com uma frequência mensal ou trimestral;



Menos de metade (44,9%) das sociedades referiu ter atribuído prémios de
desempenho às pessoas ao serviço pelo cumprimento dos objetivos definidos
para a empresa;



Em cerca de 51% das sociedades não houve lugar a qualquer promoção de
pessoal ao serviço com funções de gestão. Essa percentagem diminuiu para
44,3% no caso do pessoal ao serviço sem funções de gestão.

O inquérito às práticas de gestão permitiu obter muita informação sobre várias
áreas da gestão das empresas em Portugal. De forma a obter uma medida sintética da
qualidade da gestão foi construído um indicador ad hoc (designado gscore) tomando
como referência um indicador concebido para um inquérito similar do Bureau of Census
dos Estados Unidos.
Este indicador foi obtido para cada empresa através da média simples das
pontuações atribuídas a um conjunto de questões do módulo B do questionário, variando
entre 0 e 1, sendo o valor máximo atribuído à opção de resposta que corresponde à
prática de gestão mais estruturada e o mínimo à menos estruturada. Para analisar o grau
de relevância do gscore no desempenho económico das empresas ensaiou-se uma
regressão linear, em que a variável dependente considerada foi o (logaritmo natural do)
VAB (Valor Acrescentado Bruto) por trabalhador de cada empresa, e entre os regressores
foi incluído o gscore.
Combinando a informação deste inquérito com informação reportada ao INE noutras
operações estatísticas, nomeadamente a informação económico-financeira do Sistema de
Contas Integradas das Empresas (SCIE) e dos Quadros de Pessoal (QP), os resultados
apurados indiciam que a qualidade das práticas de gestão (gscore) influencia
significativamente o indicador de desempenho económico considerado das empresas
(logaritmo natural do VAB por trabalhador).
Referências
Census Bureau (2015) Management and Organizational Practices Survey (MOPS), Estados Unidos da
América.
Statistics Canada (2012) Survey of Innovation and Business Strategy, Canadá.
World Bank (2011) Sri Lanka - Management Practices Survey, Sri Lanka.
The Management Project (2010) World Management Survey, Reino Unido.
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Esperança de Vida numa perspetiva regional: aplicação do Modelo
Relacional
Edviges Coelho1,2, Jorge Bravo3
1 Instituto Nacional de Estatística, 2 ECEO-CPES – Universidade Lusófona,
edviges.coelho@ine.pt;
3 Nova Information Management School, jbravo@novaims.unl.pt
Sumário: Nos últimos anos, tem sido crescente a procura de indicadores de mortalidade
e longevidade para áreas geográficas de pequena dimensão. O reduzido número de
efetivos populacionais coloca algumas dificuldades à utilização das metodologias
tradicionais de cálculo de indicadores de esperança de vida. Neste estudo, apresentamos
a metodologia adotada pelo Instituto Nacional de Estatística para construir tábuas
completas de mortalidade para regiões NUTS III, a partir das quais é estimada a
esperança de vida à nascença e aos 65 anos para estas regiões.
Palavras-chave: Modelo Relacional, Mortalidade, Tábua de Mortalidade.
O Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE) calcula e divulga anualmente tábuas
completas de mortalidade, do momento, para Portugal, regiões NUTS I e regiões NUTS II
para o total da população, para homens e para mulheres. A maior desagregação territorial
do cálculo das tábuas de mortalidade é por regiões NUTS III, para as quais apenas divulga
a esperança de vida à nascença e a esperança de vida aos 65 anos para o total da
população.
Uma tábua de mortalidade é, na sua forma clássica, um modelo tabular de análise
demográfica que sintetiza um conjunto de funções básicas, entre as quais a esperança de
vida, que permitem analisar, numa determinada população, o fenómeno da longevidade e
efetuar juízos probabilísticos sobre a evolução da mortalidade.
As tábuas de mortalidade diferenciam-se pelo conjunto de aspetos metodológicos
que presidem à sua construção (e.g., referência a gerações reais ou fictícias, amplitude do
intervalo de idades no qual assenta a informação e indexação (ou não) da tábua a um
tempo cronológico) e pelas características da população analisada (sexo, geografia, grupo
de risco, etc.).
As tábuas de mortalidade elaboradas pelo INE são tábuas do momento ou de período.
Assentam na análise de uma geração fictícia que é sujeita às condições de mortalidade
observadas num determinado momento, o período de referência da tábua, que neste caso
é de três anos. A última informação disponibilizada refere-se ao período de referência
2014-2016, que utiliza no seu cálculo dados relativos a óbitos por idade e geração, para os
anos de 2014 a 2016, e estimativas da população exposta ao risco de óbito por idade,
obtidas com base nos valores de nados vivos e estimativas de população residente por
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idade. De referir, também, que as tábuas de mortalidade calculadas pelo INE são tábuas
completas, isto é, as funções básicas da tábua são calculadas por idade ano a ano.
Neste trabalho, apresenta-se a metodologia de cálculo das tábuas completas de
mortalidade para regiões NUTS III (que não correspondem a NUTS II) com recurso a um
modelo relacional do tipo Brass (1971). Estas regiões têm, regra geral, uma pequena
dimensão populacional, o que coloca problemas à utilização dos métodos convencionais
de cálculo das funções da tábua de mortalidade, em particular na estimação dos
quocientes de mortalidade ou probabilidade de óbito. A tentativa de cálculo de quocientes
de mortalidade específicos por idade, diretamente a partir de pequenos números de
efetivos populacionais e óbitos, resultam, em geral, em padrões de mortalidade altamente
erráticos, pouco plausíveis e dificilmente interpretáveis.
Para a estimação do modelo relacional estabelece-se uma relação entre a
mortalidade observada nas regiões NUTS III com a mortalidade observada no domínio
territorial superior ao qual a região menor pertence, representada por uma regressão
logit, permitindo solucionar as situações em que não existem observações, bem como, o
eventual comportamento errático dos quocientes de mortalidade. Uma outra vantagem
deste método é a de produzir tábuas completas de mortalidade, possibilitando a
comparação direta dos indicadores de longevidade com outros domínios territoriais.

Referências
Brass, W. (1971) On the scale of mortality. In: Biological Aspects of Demography, London, UK: Taylor and
Francis.
INE (2013) Tábuas Completas de Mortalidade – Documento metodológico. http://smii.ine.pt/DocumentacaoMetodologica/Detalhes/1239, acedido em 09/03/2018.
Preston, S. H., Heuveline, P., & Guillot, M. (2001) Demography: Measuring and modeling population processes.
Oxford, UK: Blackwell Publishers.
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Analysis of international services in Portugal
Gonçalo Amado1
1Banco de Portugal, afamado@bportugal.pt
Abstract: In the last decade, the value of services transacted between Portugal and the
rest of the world increased considerably, following the phenomenon of globalization. The
"Travel" item represents the largest weight on the services account in those years but
the country, for example, did not recover the volume of exports of financial services
reached before the crisis. Nevertheless, Portugal has been improving, on a sustained
basis, the balance on technological services and diversifying its export markets.
Keywords: Balance of Services, Globalization, International Trade.
Introduction
As a result of technological developments and global trade liberalization that have
occurred since the second World War, the global exports of services has increased
considerably, from a weight of 9% in the total exports of goods and services in 1970 to a
weight of more than 20% in 2014, according to Loungani, Mishra, Papageorgiou and
Wang (2017). This study proposes a set of stylized facts about world trade in services
between 1970 and 2014, based on information from 192 countries for 62 categories of
services. They are the following: the increase of the share of world services’ exports
between 1970 and 2014; the increase of the importance of the “Transport” item in the
global amount of services transacted internationally; the "Telecommunications,
computer, and Information services" category is the fastest growing category between
1995 and 2014; the recovery of the level of financial services’ exports to levels reached
before the financial crisis. This analysis intends to verify if those facts have also occurred
during the last ten years in Portugal, describing at the same time the major changes that
occurred in the balance of services in this period, particularly marked by the international
financial crisis.
Results and Conclusions
In Portugal, the balance of services more than doubled, in the last decade, from 4.0%
of GDP in 2008 to 8.1% of GDP in 2017. In absolute terms, exports of services almost
doubled (growth of 71%). Imports also increased, but at a slower rate (40% growth). The
share of exports of services on total exports of goods and services increase 4.5 pp from
31.4% in 2008 to 35.9% in 2017, in line with the first stylized fact for international trade
in services, presented by the article quoted previously.
The increase in the weight of the balance of services in GDP is largely explained by
the increase in the “Travel” surplus (accounting for 3/4 of this increase). “Travel” exports
more than doubled between 2008 and 2017, representing 7.8% of GDP in 2017. It is
worth to note that “Travel” exports account for half of total services’ exports, growing
continuously since 2008. Great-Britain has been the main destination, representing 17.1%
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of “Travel” exports in 2017, followed by France (16.4%). The growth of “Travel” imports
was also considerable (46% in last decade), but represented only 2.2% of GDP in 2017 –
Spain stands out as the main destination on the import side. The diversification of export
markets is noted in the “Travel” item: the weight of the top-5 destination countries
decreased from 67% in 2008 to 63% in 2017, in line with large market share gains of
exports of goods and services, mainly recorded in 2016 and 2017 (see Boletim Económico,
outubro 2017, Banco de Portugal).
The expansion of “Travel” exports may have contributed to the increase in absolute
terms in exports of “Transport” services (mainly due to the component of air transport
services), although the weight of these in the total exports of services has fallen 3.6 pp (to
21.6% in 2017), not following the trend evidenced in the second stylized fact. In “Other
services except Travel and Transport”, the exports grew 49% comparing to the values
recorded in 2008. This was mainly due to an improvement in the balance of the
“Telecommunications, IT and Information” services component, which in 2017 recorded a
surplus (with the exports growing at an average rate of 7% per year), compared to a
deficit in 2008. The third stylized fact presented by the article quoted above, refers this
component as the fastest growing export component, although in the case of Portugal for
the decade under analysis the “Charges for the use of intellectual property n.i.e.”
component recorded a higher average export growth: 29% per year.
The article argues that the expansion of this type of "modern services", which
includes these last two components and "Financial” services, is the way to increase labor
productivity in "middle-income" countries. The trend for Portugal, although in a noncontinuous way, has been to reduce the deficit registered for this type of technological
services. In the case of “Financial” services, the levels of exports have not yet reverted to
those prior to the international financial crisis, not following the global trend explained in
the latest stylized fact.
In terms of geographic distribution, France was the main destination of exports of
“services except Travel” in 2017 (with a weight of 13.6%). The composition of the top
exporting countries of these services has changed since 2008. In that year, Spain and
Great Britain led this ranking. On the side of imports, Spain is the one that heads the top
(with a weight of 15.3%) in 2017, having supplanted Great-Britain that led in 2011.
Another country that stands out is USA, whose exports of Travel grew on average 15% a
year, and in other services the average annual growth was 5%. The increase in the
importance of the USA in the balance of services is one of the factors explaining the
widening of the extra-UE market share in the total volume of service transactions.
Disclaimer: The analysis, opinions and findings of this paper represent the views of the author, which are
not necessarily those of the Banco de Portugal or the Eurosystem. Any errors and omissions are the sole
responsibility of the author.
References
Boletim Económico – outubro 2017 – Banco de Portugal (2017).

Programa e resumos

26

XXV Jornadas de Classificação e Análise de Dados
Escola Naval, Almada, 5 a 7 de abril de 2018

ST II – Banco de Portugal – 6ª Feira, 6 de Abril, Auditório Limpo Serra (15h20)

Developments in public debt in euro area countries before, during and
after the last financial crisis
Sónia Mota1
1Banco de Portugal, scmota@bportugal.pt
Abstract: In 2000, around half euro area countries met the limits imposed by the Maastricht
Treaty for public debt and deficit. However, in the aftermath of the 2008 financial crisis and the
sovereign debt crisis in Europe, some countries struggled to obtain funding in the markets
and/or had to implement measures to support financial institutions, which eventually forced
them to call for international assistance programs. This new reality lead to some changes, not
only in terms of the levels of deficit and debt, but also in terms of debt’s structure both for
financial instruments and creditors.

Keywords: Public debt, Deficit, Stock-flow adjustment.
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From 2000 to 2016, the public finances of the euro area countries have undergone
profound changes. The pressure on euro area countries' public debt was mainly due to
budgetary constraints and the implementation of measures to support their financial
systems. In sixteen years, the public debt of the euro
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Chart 2: Public debt and deficit in the euro area countries: 2000, 2008 and 2016

Between 2000 and 2008, eight countries registered deficits above 3% of GDP, but it was
between 2008 and 2013 that significant deficits were recorded, namely, above 10% of
GDP for Greece, Ireland, Spain and Portugal, in different years. In 2016, only France and
Spain showed a deficit above 3% of GDP (Chart 2).
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It is also noteworthy that, particularly for countries
such Greece, Ireland, Spain, Cyprus and Portugal that were under international financial
assistance, it was observed a change in the public debt structure by type of instrument with public
bonds placed in the financial markets being replaced with loans granted by the international
organisations. From this group of countries, Greece stands out, showing an increase in loans from
50% of GDP in 2011 to 110% in 2012; on the contrary, debt securities more than halved from
122% of GDP in 2011 to 49% of GDP in 2012, keeping this ratio until 2016: this was due also to
the restructuring of part of its debt.
Finally we analyse the evolution of public debt from the perspective of the creditors and
assess to what extent the creditors’ structure has changed over time. Chart 4 shows a greater
financing by the central banks from 2% of GDP in 2000 to 10% of GDP in 2016 in the euro area, as
a result of the European Central Bank’s quantitative easing programme. The increase of external
financing in the euro area, from 29% of GDP in 2000 to 43% of GDP in 2016, is partly explained by
the loans granted by the International Monetary Fund to the euro area countries under financial
assistance. This is the case of Portugal and Cyprus that, from 2000 to 2016, recorded an increase
in loans from 26% to 76% of GDP and from 14% of GDP to 86%, respectively. In the euro area, the
weight of the financial institutions remained constant from 30% of GDP in 2000 to 34% in 2016.
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Disclaimer: The analyses, opinions and findings of this paper represent the views of the author,
which are not necessarily those of the Banco de Portugal or the Eurosystem. Any errors and omissions are
the sole responsibility of the authors. I am thankful to Filipa Lima for comments and suggestions.
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Identifying Portuguese regional clusters using business data
Carla Ferreira1, Cloé Magalhães2, Mariana Oliveira3, Mário Lourenço4
1,2,3,4 Banco de Portugal, ciferreira@bportugal.pt; clmagalhaes@bportugal.pt;
moliveira@bportugal.pt; mfllourenco@bportugal.pt
Abstract: This paper illustrates how companies’ economic data can be used to
determine regional clusters, enabling the identification of Portuguese regions with
distinctive characteristics. The results show that a number of municipalities, located
essentially in Portugal’s countryside, seem less dynamic than the ones located in the
coastal areas.
Keywords: Corporations, Clusters, Municipalities.
Analysts have long perceived that the geographical location of some economic
activities is not homogeneous, but rather the result of enterprises’ choices in order to
minimize costs or maximize profits, leading to different levels of regional specialization
and the definition of areas of influence. With this in mind, the dissimilarities between
Portuguese regions have been explored in a number of empirical studies (Brandão, 1998;
Cerejeira, 1998; Delgado, 1999, quoted in Costa, 2005).
In this paper we propose a classification of Portuguese municipalities which results
from a cluster analysis where homogeneous groups of municipalities were established,
considering 13 indicators regarding business structure, enterprise dynamics, profitability,
productivity, indebtedness, etc. These indicators, based on data from Banco de Portugal’s
Central Balance Sheet Database and Central Credit Register, as well as from INE –
Instituto Nacional de Estatística, provide a characterisation of the economic activities
performed in each municipality. Following the K-means methodology, imposing no
conditions on the contiguity between municipalities in the same cluster and using average
values for the 2014-16 period, four different clusters were identified (Figure 1).
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Figure 1: Municipalities belonging to each of the identified clusters

Cluster 1 (36 municipalities, the majority of which located in Portugal’s coastal area)
shows low indebtedness, high productivity and high profitability levels. It also shows a
low share of proximity services in the region’s overall turnover and the highest share of
high/medium-high tech industries in manufacturing. On the opposite side, cluster 4
(83 municipalities, mainly located in Portugal’s countryside) is where the weight of
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proximity services is higher, while company’s churn rate, levels of productivity and of
profitability are lower. Cluster 2 (102 municipalities) is characterised by high churn rates
and high overall indebtedness, as well as the highest shares of enterprises with negative
equity, of enterprises with overdue loans and a relatively low level of profitability. Cluster
3 (87 municipalities) is characterised by low shares of enterprises with overdue loans and
of enterprises with negative equity; besides presenting the largest exposure to bank
loans, it also registers the second highest return on assets.
Using the pooled observations of the municipalities for the 2010-16 period, the
cluster estimates, as well as the distribution of the municipalities by cluster, are overall
similar to the results presented in this paper, highlighting the stability of certain
characteristics of Portugal’s business structure and of its regional distribution.
A regression of the referred indicators ( , = 1 13) on cluster dummies (
, =
1 4) was conducted to assess how each cluster differs from one another (Table 1). The
results point to the general significance of the estimated coefficients.
Table 1: Expected values of each of the selected indicators, by cluster
Definition

Indicator
(%)

(%)

Share of enterprises with overdue loans

Share of enterprises with negative equity
Bank loans over liabilities (%)
Capital ratio (%)
Labour productivity (thousand €)
Share of proximity services (%)
Churn rate (%)

€)

Average employee expenses (thousand
Average turnover (thousand €)

Establishments per capita
Return on assets (%)
of

high/medium-high

Cl
uster 3

Cl

uster 4

2

3

2

2

7.2 **

0.7 **

2.6 **

4.5 **

Number of enterprises with negative equity
/ Total

2
6.9 **

2
9.7 **

2
2.9 **

2
5.1 **

Bank loans / Liabilities

2
2.9 **

3
1.7 **

3
4.1 **

2
9.7 **

Equity / Total assets

3
9.7 **

3
0.0 **

3
5.4 **

3
5.2 **

Gross value added / Number of employees

4
3.5 **

2
2.3 **

2
7.7 **

1
7.1 **

Turnover of Sections G,I,P,Q,R, S (NACE
Rev.2) / Total

2
9.6 **

5
0.9 **

3
5.3 **

5
7.9 **

Number of created and ceased enterprises /
Total

1
1.4 **

1
2.7 **

1
0.5 **

9.
9 **

Employee expenses / Number of employees

1
9.9 **

1
4.2 **

1
3.1 **

1
1.5 **

1
298.5 **

4
94.5 **

4
44.0 **

3
05.0 **

Number of employees / Total population

0.
298 **

0.
197 **

0.
153 **

0.
104 **

Number of establishments / Total
population

0.
038 **

0.
038 **

0.
033 **

0.
027 **

9.
5 **

5.
8 **

8.
2 **

5.
1 **

3
0.6 **

1
8.7 **
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2 **
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9 **

Net profit / Total assets
tech.

Cl
uster 2

Number of enterprises with loans

Turnover / Number of enterprises

Number of employees per capita

Share
industries (%)

Number of enterprises with overdue loans /

Cl
uster 1

Turnover of high and medium-high tech.
industries / Turnover of manufacturing

Notes: High and medium-high tech. industries defined according to OECD’s definition. Cluster 2 was omitted from the regression procedures to avoid multicolinearity;
regarding cluster 2, ** and * indicate the intercept significance at 5% and 10% level, respectively. For cluster 1, 3 and 4, ** and * indicate the significance of the cluster dummy
coefficients at 5% and 10% level, respectively. Highlighted cells signal the highest expected value for each indicator, while underlined values represent the lowest expected value
for each indicator. Several estimations were performed considering different methodologies (hierarchical methods, for instance), different numbers of clusters (from 3 to 6) and
different sets of indicators. The results presented in this paper combine both the statistical significance of the difference between clusters, as well as the economic interpretation of
the clusters.

Disclaimer: The analyses, opinions and findings of this paper represent the views of the authors,
which are not necessarily those of the Banco de Portugal or the Eurosystem. Any errors and omissions are
the sole responsibility of the authors.
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ST II – Banco de Portugal – 6ª Feira, 6 de Abril, Auditório Limpo Serra (16h00)

Storytelling: adding value to numbers
Lígia Maria Nunes1
1Banco de Portugal, lmnunes@bportugal.pt
Abstract: One of the biggest challenges of statisticians working with official statistics is
to develop the ability to translate collections of information into guidance for citizens, so
they can make informed decisions. In this paper we present storytelling and data
visualization as powerful tools to make data meaningful, using Balance of Payments as
an example.
Keywords: Storytelling, Visual communication.
One of the main challenges of statistical authorities is to sensitize common citizens
that statistics are relevant because they contribute to improve their quality of life by
allowing people to be more informed and, consequently, to make better decisions.
Advances in technology are enabling statistical producers to collect larger amounts of
data. However, having all these numbers adds difficulty to the task of communicate them,
since it makes harder to filter which information is relevant for whom. According to
Knaflic (2015) people take about 3 to 8 seconds to decide whether they continue to look
or they leave what they have in front of them. Because of that, being able to tell stories
and to create effective data visualizations is instrumental to succeed in communicating
with data. Accessible statistics must be easy to interpret and understand: when our
visuals seem complicated or uninteresting we run the risk of losing our audience.
Introducing exaggerated complexity could make people uncomfortable, since they feel
that they are not able to follow our message. A good graph and a good story must, above
all, consider the needs of the user rather than those of the statistician finds. Creating
legible and clean visualizations, using simple language or removing unnecessary
complexity, is not oversimplifying, but rather not making things more complicated than
they need to be.
From the technical language on Balance of Payments …
Official statistical manuals and guidelines define the Balance of Payments (BoP) as a
statistical output where all the transactions between residents and non-residents are
recorded. The BoP is composed by three main categories. The first one, the current
account, provides information on international trade in goods (traditionally the largest
category); international transactions in services; primary income (such as compensation
of employees or investment income) and secondary income (where general government
current transfers are recorded). The capital account, the second main category, provides
information on the acquisition, by residents in other countries or by non-residents in the
compiling economy, of non-financial assets, such as real estate. For all these transactions,
the BoP registers the value of credits and debits and the difference between them is called
balance. While the balance of the current and capital accounts determine the exposure of
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the compiling economy to the rest of the world (RoW), the financial account, the third
main component of the BoP, explains how this exposure is financed. It covers all
transactions associated with changes of ownership in foreign financial assets and
liabilities of an economy and is broken down into five main components: direct
investment, portfolio investment, financial derivatives, other investment, and reserve
assets. Ideally, the balance of the current and capital accounts should equal the total net of
the financial account, otherwise net errors and omissions need to be recorded.
… to common vocabulary
The importance of the BoP statistics is undeniable, since they allow to understand a
country’s economic performance vis-à-vis other countries. However, the overuse of
technical and unfamiliar concepts can lead to a misperception of its utility, the reason why
we need to make efforts to remove unnecessary complexity.
BoP statistics are essential because they reflect all the transactions that are made
among people or companies that do not live in the same country, directly or indirectly.
Families go to supermarket and buy goods that were produced abroad. Some companies
sell their products to other countries while others prefer to invest directly there. Some
people get jobs abroad and send part of their salaries to their families that remained in
their own countries who can, in turn, invest that money in foreign assets, such as shares
issued by a company located in a different part of the world. Streets are full of tourists
who spend money in hotels, restaurants or even in tickets for a football match between
two national teams with foreign players. For all these transactions, the BoP registers the
value of exports, the value of imports and the difference between – the balance. When a
country exports more than imports, it is earning more from its international transactions
than spending abroad – it is a net exporter towards the RoW, and its surplus can be
invested in other economies. On the contrary, when a country’s imports exceed its
exports, it is incurring in a deficit which needs to be funded. Persistent deficits,
particularly in the goods and services transactions, can reflect lack of competitiveness.
When a country has not enough competitive advantages, it may start accumulating large
deficits and gradually increases its debt in relation to other countries which can start
feeling discouraged to invest in it, which can lead the country, in extreme situations, to be
forced to ask for financial assistance.
Disclaimer: The analysis, opinions and findings of this paper represent the views of the author, which are
not necessarily those of the Banco de Portugal or the Eurosystem. Any errors and omissions are the sole
responsibility of the author. I am thankful to Filipa Lima for comments and suggestions.
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ST III – Associação Portuguesa de Demografia – Sábado, 7 de Abril, Auditório Limpo Serra (11h50)

The changing meaning of aging in Portugal
Filipe Ribeiro1, Lídia Patrícia Tomé2, Maria Filomena Mendes3
1,2,3 CIDEHUS.UE, University of Évora, fribeiro@uevora.pt; lidiatome@uevora.pt;
mmendes@uevora.pt
Summary: “How long will we live?” is one of the most important questions that every
individual, would like to answer. Oeppen and Vaupel (2002) did not answer to this
question but demonstrated that life expectancy is breaking old theorized limits and with
time every human can expect to live longer and with improved health. These changes
have profound implications, not only for individuals, but also for society and the
economy. Thus, in this study, we reexamine the changing meaning of aging in Portugal,
not only from the historical perspective, but also providing some insights for the future,
and analyzing why an increasing lifespan may or may not be a synonymous of late life
autonomy or frailty.
Keywords: Coherent, Forecast, Life Expectancy, Mortality, Old-age.
“How long will we live?” is one of the most important questions that every
individual would like to answer. Oeppen and Vaupel (2002) didn’t answer to this question
but demonstrated that life expectancy is breaking old theorized limits and with time
every human can expect to live longer and with improved health (Vaupel, 2010).
Longevity’s increase occurs as a result of significant improvements in health and
consequent reductions in mortality rates. Past high levels of mortality are now
experienced later in life, suggesting that senescence is being delayed and not stretched
and individuals are reaching older ages in better physiological condition (Vaupel, 2010).
Analyzing historical trends of mortality postponement and the emergence of the
oldest-old (population aged 100+) allows to understand how and why the elderly
population is increasing fast in recent years. Taking the Portuguese population as
example, one can realize, by observing Figure 1 (where in Panel 1 are presented the
historical trends of X5 and X10, i.e., the ages at which remaining life expectancies are,
respectively 5 and 10 years; and in Panel 2, the increasing of population aged 100+), that
senescence is being postponed at a faster pace since around 1980 and centenarians
increased more than three-fold between 2010 and 2015.
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Figure 1: The changing meaning of aging and the increase of oldest-old in Portugal
Panel 1: Postponing mortality at older ages

Panel 2: Population aged 100+

F

Male

Source: HMD & Statistics Portugal, authors calculations.

This study main goal is to provide a complete and insightful analysis of mortality,
aging and old-age remaining lifespan analyzing heterogeneous patterns between
countries, providing simultaneously, an international comparison with best-practice
countries and evaluating the impact of different causes of death in life expectancy itself.
To achieve our main goals, we use Oeppen’s (2008) and Bergeron-Boucher et al. (2017)
CoDa proposals, already proved to present very accurate results, not only to (1) forecast
remaining life expectancy at older ages; (2) but mainly to re-examine the changing
meaning of aging from the historical perspective and providing insights for the future; (3)
analyzing why an increasing lifespan may or may not be a synonymous of late life
autonomy or frailty; (4) estimate the cause-specific probability of death at later ages; and
(5) to evaluate the possible sex convergence in old-age mortality.
Referências
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ST III – Associação Portuguesa de Demografia – Sábado, 7 de Abril, Auditório Limpo Serra (12h10)

Classificação dos municípios com áreas protegidas ao abrigo da Rede
Natura 2000
Susana Clemente1
1 CEG-Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa,
clemente.susana@gmail.com
Sumário: Tendo por base um conjunto de caraterísticas sociodemográficas, económicas
e territoriais, procura-se tipificar os municípios de Portugal Continental inseridos em
rede Natura 2000. Pretende-se, deste modo, identificar padrões de diferenciação das
áreas classificadas ao abrigo da rede.
Palavras-chave: Análise de Clusters, Análise de Componentes Principais, Áreas rurais
classificadas, Municípios, rede Natura 2000.
O tópico desta apresentação faz parte de uma investigação mais alargada que incide
na análise de políticas de desenvolvimento em áreas rurais classificadas em Portugal,
mais especificamente, na análise das estratégias e instrumentos de política agroambiental
de diretiva comunitária, e sua transposição para território nacional abrangido por áreas
protegidas da rede Natura 2000.
É da articulação entre a especificidade do espaço rural português e a programação
agroambiental, no contexto das diretivas europeias de desenvolvimento rural, que deriva
uma das principais linhas de argumentação da investigação, e em cujo âmbito se
procurará testá-la:
- Os espaços rurais protegidos não são todos idênticos, devido às suas configurações
internas, sendo possível encontrar variações significativas que não são tidas em
consideração na transposição, conceção e execução das medidas de desenvolvimento
rural de diretiva comunitária.
Em Portugal Continental, 188 municípios têm áreas classificadas ao abrigo da rede
Natura 2000. Igualmente, no Continente, as áreas rurais representam 81,4% do território.
18,4% da Superfície Agrícola Utilizada (SAU) encontra-se situada em rede Natura,
ocupando esta, por sua vez, 15% da superfície agrícola (EC, 2013). Assim, e tal como
acontece na generalidade dos Estados-membros da UE, a maioria das áreas Natura 2000
em Portugal estão situadas em espaço rural. Apesar de os territórios rurais portugueses
se encontrarem em acentuado processo de declínio, este estado de coisas assume
diferentes contornos e resulta de realidades territoriais diferenciadas.
Neste contexto, e com o intuito de construir uma tipologia dos municípios com
áreas classificadas ao abrigo da rede Natura 2000, procedeu-se à recolha de um conjunto
abrangente de dados referentes aos municípios em análise. Para este fim, selecionou-se
um conjunto de variáveis que refletissem as suas estruturas demográfica, social,
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económica (setor agrícola), e territorial. A escolha das variáveis teve por base dois
critérios: por um lado, a pertinência e importância presuntivas na análise que se
pretendia efetuar, e, por outro lado, a disponibilidade dos dados no nível territorial de
análise escolhido, o município.
Face à diversidade dos indicadores considerados necessários para caraterizar
estes municípios, procedeu-se, numa primeira fase, à realização de uma Análise de
Componentes Principiais (ACP), com o objetivo de reduzir a informação inicial a um
número de menor de dimensões. Numa segunda fase, estas dimensões, resultantes da
ACP, foram usadas numa Análise de Clusters, a partir da qual se desenha uma tipologia
destas áreas.
Os municípios classificados no âmbito da rede Natura 2000 revelam quatro tipos
distintos, nos quais a expressão territorial da agricultura, ou a SAU enquanto matriz
estruturante da paisagem, é variável: áreas classificadas em municípios urbanos; áreas
classificadas em municípios rurbanos; áreas classificadas em municípios rurais com maior
expressão territorial de SAU; e áreas classificadas em municípios rurais com menor
expressão territorial de SAU.
Agradecimentos: Investigação financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, através da bolsa de
doutoramento: SFRH/BD/71247/2010.
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ST III – Associação Portuguesa de Demografia – Sábado, 7 de Abril, Auditório Limpo Serra (12h30)

Da topologia à tipologia: tipos sociais e tipos assistenciais da população
fecunda em Portugal
Helena Carvalho1, Sónia Pintassilgo2
1,2 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia (CIES-IUL), helena.carvalho@iscte-iul.pt; sonia.cardoso@iscte-iul.pt
Sumário: O objetivo é apresentar uma proposta metodológica para definir perfis e
tipologias por forma a relacionar perfis sociodemográficos da população fecunda, em
Portugal, com contextos assistenciais, preservando a multidimensionalidade do input.
Propõe-se a implementação de um algoritmo de quantificação ótima de variáveis
categorizadas, via Análise de Correspondências Múltiplas e o agrupamento dos
indivíduos para definir tipologias, através de Análise de Clusters. Para o efeito foi usada a
base de dados dos nados-vivos de 2010, disponibilizada pelo Instituto Nacional de
Estatística.
Palavras-chave: Análise de Correspondências Múltiplas, Análise de Clusters, Contextos
assistenciais Fecundidade, Perfis sociodemográficos.
A evolução da fecundidade em Portugal tem revelado, nas últimas décadas, uma
profunda alteração dos valores dos indicadores do calendário e da intensidade associados
a este fenómeno demográfico. Essa evolução decorre de transformações profundas no
tecido social português, que remetem, por um lado, para o surgimento de novos padrões
familiares (Almeida, 2004) e, por outro, para uma sociedade tendencialmente mais
medicalizada (Pintassilgo e Carvalho, 2017).
Nesse contexto, será de considerar a coexistência de perfis de fecundidade
diferenciados, no que diz respeito às características sociodemográficas dos progenitores e
às condições assistenciais de nascimento, que se associarão entre si. Assume-se, nesse
sentido, que a pertença a determinado perfil demográfico e social poderá ter efeito no
contexto assistencial do nascimento, considerando a indissociabilidade entre estrutura
social que determina as características dos indivíduos e os processos sociais
protagonizados pelos mesmos indivíduos.
Ter por referencial perfis sociodemográficos e contextos assistenciais pressupõe a
gestão de modelos de análise que interrelacionam múltiplos indicadores (variáveis)
privilegiadamente categoriais. Nesse sentido, foi desenvolvida uma estratégia
metodológica capaz de acomodar indicadores dessa natureza, afim de realizar uma
abordagem multifacetada e relacional, seja das características sociodemográficas, seja das
condições assistenciais para definir perfis e tipologias (Carvalho, 2017; Hair et al. 2010).
Para o efeito, propõe-se a implementação de um algoritmo de quantificação ótima das
variáveis categorizadas através da Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) e, numa
segunda etapa, o agrupamento dos indivíduos em função dos seus diferentes perfis,
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culminando na definição de tipologias através de clustering hierárquico e não hierárquico.
A definição de perfis e tipologias permite assim relacionar os perfis sociodemográficos da
população fecunda e os contextos assistenciais a que se associam, mas preservando a sua
multidimensionalidade.
Para concretizar esta proposta metodológica recorreu-se a dados já validados e
decorrentes da base de dados dos nados-vivos de 2010, disponibilizada pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE).
Os resultados permitiram construir duas tipologias, clarificando a existência de
tipos sociodemográficos e tipos assistências com configurações distintas. Os perfis de
cada tipo combinam, como pretendido, categorias dos múltiplos indicadores considerados
no espaço multidimensional de partida. A articulação entre as duas tipologias evidencia
que a pertença a um determinado perfil de população fecunda se associa a um
determinado padrão de assistência ao nascimento, designadamente, que uma posição
social elevada (determinada pelas habilitações e pelo indicador socioprofissional
individual de classe) assume-se como um recurso privilegiado para o acesso a um modelo
assistencial medicalizado e normalizado do nascimento.
Referências
Almeida, A.N., Vilar, D., André, I., Lalanda, P. (2004) Fecundidade e contracepção – percursos de saúde
reprodutiva das mulheres portuguesas, Lisboa, Portugal: Instituto de Ciências Sociais.
Carvalho, H. (2017) Análise Multivariada de Dados Qualitativos. Utilização da Análise de Correspondências
Múltiplas (ACM) com o SPSS. Lisboa, Portugal: Edições Sílabo (2ª ed).
Hair, J., Anderson R., Tatham, R. & Black, W. (2010) Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. Upper
Saddle River, USA: Pearson International Edition (7ª ed.).
Pintassilgo, S., Carvalho, H. (2017) Trends and consequences of the technocratic paradigm of childbirth in
Portugal: a population-based analysis of birth conditions and social characteristics of parents. Sexual
and Reproductive healthcare, 13, 58-67.
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Estimação de densidades: abordagem clássica versus abordagem
bayesiana
Maria João Polidoro1, Sandra Ramos2
1 ESTG – Instituto Politécnico do Porto, CEAUL – Universidade de Lisboa, mjp@estg.ipp.pt ;
2 ISEP/LEMA – Instituto Politécnico do Porto, CEAUL – Universidade de Lisboa,
sfr@isep.ipp.pt
Sumário: Neste trabalho pretende-se dar a conhecer a abordagem não paramétrica
bayesiana de estimação de densidade com o processo de Dirichlet e compara-la com a
abordagem clássica através de um conjunto de dados reais.
Palavras-chave: Estimação da densidade, Método do núcleo, Modelo bayesiano não
paramétrico, Processos de Dirichlet.
Na estimação por métodos clássicos ou por métodos bayesianos de densidades
pode recorrer-se tanto a abordagens paramétricas como a abordagens não paramétricas.
Enquanto que numa abordagem paramétrica é assumido que a densidade pertence a uma
família paramétrica de distribuições, com um número fixo e finito de parâmetros, na
abordagem não paramétrica procura-se uma classe mais geral de modelos {F: F Є F}, a
partir da amostra observada, podendo neste caso a distribuição ser indexada por um
número muito mais vasto de parâmetros. Este trabalho incidirá apenas sobre a
abordagem não paramétrica de estimação. No contexto clássico é frequente recorrer-se ao
estimador do histograma e a estimadores do núcleo. Já num contexto bayesiano, a
distribuição a estimar é vista como um “parâmetro” desconhecido e considera-se uma
distribuição a priori para a distribuição desconhecida. Na especificação de distribuições a
priori para distribuições são consideradas medidas de probabilidade aleatórias, sendo o
Processo de Dirichlet e suas variantes as medidas de mais ampla aplicação.
Neste trabalho pretende-se dar a conhecer a abordagem não paramétrica
bayesiana de estimação de densidade com o processo de Dirichlet e compará-la com a
abordagem clássica através de um conjunto de dados reais.
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Screening em classificação supervisionada na presença de populações
assimétricas: abordagem bayesiana
Ana Sofia Soares1, Marília Antunes2, Lisete Sousa3
1 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, anasofiasoares555@gmail.tcom;
2,3 DEIO – Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, CEAUL – Universidade de
Lisboa, marilia.antunes@fc.ul.pt; lmsousa@fc.ul.pt
Sumário: Nesta apresentação, mostram-se algumas das contribuições no âmbito da tese
de doutoramento em curso sobre Screening em classificação supervisionada na presença
de populações assimétricas, usando uma abordagem bayesiana, que prevê a
incorporação de informação a priori, a qual pode ser atualizada em informação a
posteriori, informação esta de grande importância e utilidade.
Palavras-chave: Abordagem bayesiana, Classificação, Distribuições assimétricas,
Métodos MCMC, Problema de screening.
Nesta apresentação, mostram-se algumas das contribuições no âmbito da tese de
doutoramento em curso sobre Screening em classificação supervisionada na presença de
populações assimétricas, usando uma abordagem bayesiana, que prevê, como se sabe a
incorporação de informação a priori, a qual pode ser atualizada em informação a
posteriori, informação esta de grande importância e utilidade.
A apresentação é iniciada com a descrição da metodologia de screening do ponto
de vista preditivo bayesiano e mostra-se como, a partir daí, é construída uma região de
especificação quando o vetor de características, condicional ao grupo ou categoria (neste
caso considerar-se-ão duas categorias ou grupos), segue uma distribuição normal
assimétrica bivariada. A talho de foice, far-se-á uma breve descrição do modelo ou
distribuição referida e o porquê da sua utilização.
Explicar-se-á o processo de obter os pontos fronteiros da região de especificação,
aos quais é ajustada uma função que constitui ela própria o classificador ou regra de
classificação.
Dado que, como veremos, não se conseguem expressões analíticas para
quantidades que têm que ser obtidas, desde logo pela fórmula da função densidade do
referido modelo, refere-se a relevância da utilização do método de Monte Carlo, como
método de simulação.
Descrever-se-á, então, como foi construída a regra de classificação que resulta da
combinação da classificação e de quantidades preditivas a posteriori resultantes da
aplicação do procedimento a múltiplos pares de observações simuladas, uma vez que não
dispusemos de dados reais com este modelo, e também por estar ainda pouco
desenvolvida a teoria sobre testes de ajustamento a esta distribuição.
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Indicar-se-á um conjunto de quantidades preditivas de interesse, pois permitemnos ter ideia de quão bom é o classificador e/ou escolher a melhor regra de classificação,
caso exista mais do que uma.
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ST IV – Sociedade Portuguesa de Estatística – Sábado, 7 de Abril, Auditório Limpo Serra (14h30)

Triagem bayesiana não paramétrica
Sandra Ramos1
1 ISEP/LEMA – Instituto Politécnico do Porto, CEAUL – Universidade de Lisboa,
sfr@isep.ipp.pt
Sumário: Neste trabalho apresentam-se resultados de uma modelação não paramétrica
do problema de triagem. Este problema tem como objetivo identificar, geralmente para
observação futura, membros de uma população com determinadas características.
Palavras-chave: Abordagem bayesiana, Infeção bacteriana, Métodos não paramétricos,
Problema de triagem, Processos de Dirichlet.
A análise estatística de dados baseia-se, frequentemente, em modelos
paramétricos, que apesar de conceptualmente intuitivos e úteis, assentam em
pressupostos demasiados restritivos que impedem a aplicação desta solução de forma
generalizada. Os modelos não paramétricos bayesianos têm-se revelado uma boa
alternativa à modelação paramétrica que, por não assentarem em restrições sobre a
forma das distribuições em estudo, permitem lidar com um maior espectro de dados.
Neste trabalho apresentam-se resultados de uma modelação não paramétrica do
problema de triagem. Este problema tem como objetivo identificar, geralmente para
observação futura, membros de uma população com determinadas características. As
abordagens existentes na literatura do problema de triagem baseiam-se, essencialmente,
em distribuições normais, o que restringe a sua aplicação aos poucos casos em que o
pressuposto da normalidade verificado.
O desempenho da solução não paramétrica do problema estatística de triagem, que
é baseada em processos de Dirichlet dependentes, é avaliado num problema de triagem
de crianças com infeção bacteriana e validado através de múltiplos estudos de simulação.
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Sessão BOLSAS CLAD 2018 – 6ª Feira, 6 de Abril, Auditório Limpo Serra (18h00)

Estimação do número de componentes em misturas de modelos
lineares mistos
Luisa Novais1, Susana Faria2
1,2 Departamento de Matemática e Aplicações, Universidade do Minho,
luisa_novais92@hotmail.com ; sfaria@math.uminho.pt
Sumário: Neste trabalho desenvolvem-se metodologias estatísticas no contexto de misturas de
modelos lineares mistos, abordando-se essencialmente o problema da estimação dos
parâmetros, através da utilização do algoritmo Expectation-Maximization (EM), bem como o
problema da determinação do número de componentes em modelos de mistura. Investiga-se o
desempenho de vários métodos de seleção de modelos, mais concretamente comparam-se
alguns critérios de informação e o teste de razão de verosimilhanças bootstrap.

Palavras-chave: Critérios de informação, Estudo de simulação, Modelos de mistura, Teste de
razão de verosimilhanças.
Os modelos de mistura são muito utilizados para modelar conjuntos de dados que
provêm de uma população heterogénea. Em particular, na análise de regressão é
recorrente o uso de modelos de mistura de regressões para modelar a heterogeneidade
não observada da população.
Dentro do contexto dos modelos de mistura de regressões, as misturas de modelos
lineares mistos têm sido aplicadas às mais diversas áreas uma vez que permitem explicar
as correlações entre observações do mesmo indivíduo e, ao mesmo tempo, modelar a
heterogeneidade entre os diferentes indivíduos.
Uma dificuldade em modelos de mistura surge na seleção do número de
componentes adequado para cada caso. Em algumas situações sabe-se previamente qual o
número de componentes a utilizar mas, na maioria dos casos, tal é desconhecido pelo que
é necessário analisar diferentes modelos com diferentes números de componentes e,
aplicando algum critério, decidir qual o número de componentes mais apropriado.
De acordo com McLachlan & Peel (2000), a estimação do número de componentes
em modelos de mistura tem sido considerada, essencialmente, em termos da função de
verosimilhança de duas maneiras distintas, recorrendo a critérios de informação ou
recorrendo ao teste de razão de verosimilhanças. Assim, neste trabalho realizou-se um
estudo de simulação cujo objetivo consistiu em comparar a eficiência de diferentes
critérios de informação e do teste de razão de verosimilhanças bootstrap na estimação do
número de componentes de misturas de modelos lineares mistos em distintos cenários.
No estudo de simulação verificou-se que os diferentes cenários experimentais
influenciaram o desempenho dos critérios de informação. Contudo, apesar do
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desempenho ser o esperado na maioria dos cenários, demonstrou-se que alguns dos
critérios de informação apresentaram alguma tendência para subestimar ou sobrestimar
o número de componentes. Por outro lado, os critérios HQIC, AIC4 e aBIC foram os únicos
critérios a estimar corretamente o número de componentes em todos cenários, algo
surpreendente considerando que se tratam de critérios pouco utilizados na literatura. Da
mesma maneira, o teste de razão verosimilhanças bootstrap também funcionou
corretamente para todos os cenários, embora com um tempo de computação muito
superior.
Finalmente, aplicaram-se misturas de modelos lineares mistos a um conjunto de
dados pertencente ao Panel Study of Income Dynamics (PSID) com o objetivo de modelar
os rendimentos anuais de um conjunto de indivíduos de acordo com algumas variáveis
relacionadas com a idade, o género e a escolaridade desses indivíduos.
Para estimar o número de componentes recorreu-se aos critérios de informação e ao
teste de razão de verosimilhanças bootstrap, não se tendo verificado um consenso nos
vários métodos aplicados. No entanto, uma vez que os critérios de informação HQIC, AIC4
e aBIC e o teste de razão de verosimilhanças bootstrap estimaram o mesmo número de
componentes, selecionou-se o número de componentes estimado pelos quatro métodos
dado que no estudo de simulação demonstraram ser as melhores opções na estimação do
número de componentes.
O estudo do modelo de mistura escolhido, através da análise das estimativas dos
parâmetros e da análise do perfil dos indivíduos pertencentes a cada uma das
componentes permitiu concluir que o modelo de mistura escolhido parece ser adequado,
corroborando assim o estudo de simulação no sentido em que os critérios HQIC, AIC4 e
aBIC e o teste de razão de verosimilhanças bootstrap demonstraram ser eficazes na
estimação do número de componentes de misturas de modelos lineares mistos.
Agradecimentos:
A compilação dos dados utilizados neste trabalho foi parcialmente financiada pelos National Institutes of
Health sob as bolsas número R01 HD069609 e R01 AG040213 e pela National Science Foundation sob os
prémios número SES 1157698 e 1623684.
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Análise de Dados Simbólicos – 5ª Feira, 5 de Abril, Sala 1 (15h30)

Modelo ID : um modelo versátil para regressão linear com variáveis
intervalares
Sónia Dias1, Pedro Malaquias2, Paula Brito3
1 ESTG – Instituto Politécnico de Viana do Castelo & LIAAD-INESC-TEC, Universidade do
Porto, sdias@estg.ipvc.pt ;
2 Faculdade de Economia, Universidade do Porto, pedrojmalaquias@gmail.com ;
3 Faculdade de Economia & LIAAD-INESC-TEC, Universidade do Porto, mpbrito@fep.up.pt
Sumário: No âmbito da Análise de Dados Simbólicos foi proposto o modelo de
regressão linear para variáveis intervalares Interval Distributional (ID) Regression
Model. Neste modelo as variáveis intervalares são representadas por funções quantil,
assumindo-se uma distribuição nos intervalos observados. A versatilidade do modelo
reside na possibilidade de permitir considerar diversas distribuições. Originalmente
desenvolvido com base na distribuição Uniforme, o modelo ID foi recentemente
adaptado para variáveis intervalares com distribuição Triangular.
Palavras-chave: Análise de Dados Simbólicos, Distribuição Triangular, Função quantil,
Regressão Linear, Variáveis intervalares.
Em 2017, Dias e Brito propuseram um modelo de regressão linear para variáveis
intervalares designado por Interval Distributional (ID) Regression Model. Neste modelo as
observações das variáveis intervalares são representadas por uma função quantil, função
inversa da função distribuição acumulada, assumindo uma distribuição em cada intervalo
observado. Tradicionalmente, é assumida uma distribuição Uniforme no estudo das
variáveis intervalares e foi esta a hipótese subjacente ao desenvolvimento do modelo ID.
No entanto, a versatilidade do modelo permite considerar outras distribuições nos
intervalos que constituem as observações destas variáveis.
A adaptação do modelo ID para variáveis intervalares considerando a distribuição
Triangular Geral torna o modelo mais complexo. Ao considerar esta distribuição nos
intervalos é possível captar mais informação, nomeadamente a localização de uma moda,
representando de forma mais precisa a realidade dos dados e enriquecendo as relações
lineares entre intervalos.
Assumindo uma distribuição Uniforme, os intervalos são definidos por dois pontos
(mínimo e máximo ou centro e raio) e representados por uma função quantil de tipo
linear. No caso da distribuição Triangular, os intervalos são descritos pelo mínimo,
máximo e moda ou pelo centro, o raio e a moda. A função quantil que os representa é
constituída por dois ramos, cada um definido por uma função irracional. Neste caso a
função densidade associada poderá ser simétrica quando a moda do intervalo coincide
com o seu centro, ou assimétrica, quando a moda não coincide com o centro do intervalo.
No primeiro caso, com a distribuição Triangular Simétrica, a adaptação do modelo ID
é simples, mas o mesmo já não acontece no caso assimétrico. Um dos problemas surge do
facto de a moda do intervalo e a moda do seu intervalo simétrico não serem simétricas.
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Esta diferença no valor das modas irá dificultar a construção da combinação linear usada
no modelo ID, que inclui a função quantil que representa um intervalo e a função quantil
que representa o respetivo intervalo simétrico. Assim, neste caso, será apenas proposto o
modelo de regressão linear simples.
Para a obtenção dos parâmetros do modelo não é possível, como acontece no caso da
distribuição Uniforme, utilizar otimização quadrática. Neste caso os parâmetros do
modelo ID são obtidos através da resolução de um problema de otimização numérica e
usando a distância de Mallows.
A qualidade do ajuste entre os intervalos observados e previstos é medida pelo Erro
Quadrático Médio para os extremos (inferiores e superiores) e Erro Quadrático Médio
definido pela distância de Mallows. Quando é assumida a distribuição Uniforme ou
Triangular Simétrica é possível deduzir uma medida semelhante ao clássico coeficiente de
determinação. O mesmo não foi ainda possível quando consideramos a Distribuição
Triangular Geral devido à complexidade associada à expressão da distância de Mallows.
Para analisar e comparar resultados obtidos por outros modelos, ou assumindo
diferentes distribuições, serão apresentados estudos efetuados com dados reais.
Agradecimentos: This work is financed by the ERDF – European Regional Development Fund through the Operational
Programme for Competitiveness and Internationalisation - COMPETE 2020 Programme within project «POCI-01-0145FEDER-006961», and by National Funds through the FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portuguese
Foundation for Science and Technology) as part of project UID/EEA/50014/2013.
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Análise de Dados Simbólicos – 5ª Feira, 5 de Abril, Sala 1 (15h50)

Symbolic Data Analysis in Life Sciences Research
Sónia Dias1, Paula Brito2
1 ESTG – Instituto Politécnico de Viana do Castelo & LIAAD-INESC-TEC, Universidade do
Porto, sdias@estg.ipvc.pt ;
2 Faculdade de Economia & LIAAD-INESC-TEC, Universidade do Porto, mpbrito@fep.up.pt
Abstract: New statistical approaches may help other sciences understanding natural
phenomena. The aggregation of data at different levels of granularity allows for different
perspectives and provides new insights. In this presentation, we investigate biological
and ecological applications of discriminant analysis and linear regression, which are
based on linear combinations of empirical distributions or intervals. The proposed
definition for the linear combination of symbolic variables takes into account the
distribution within the subintervals of the observed histogram or interval-valued
variables.
Keywords: Discriminant analysis, Histogram variables, Interval variables, Linear
regression model, Symbolic Data Analysis.
Linear models are used in several statistical methods, such as linear regression and
linear discriminant analysis. However, when the observations are not single values but
intervals or distributions, the definition of linear combination has to be adapted and this
classical concept becomes more complex. According to the definition proposed by Dias
and Brito (2015, 2017), the observations of variables that are empirical distributions or
intervals of values, usually represented by histograms or intervals, must be rewritten in
the form of quantile functions, for an adequate distribution within the subintervals or
intervals of the histogram or interval-valued variables. In the case of histogram-valued
variables, the Uniform distribution is assumed, in the case of interval-valued variables
different distributions may be considered.
The Distribution and Symmetric Distribution (DSD) linear regression model used
in this study was proposed by Dias and Brito (2015). The model allows predicting the
distribution of the target variable from other histogram-valued variables, and is obtained
optimizing a criterion based on the Mallows distance.
A linear discriminant function is constructed using the linear combination
definition that supports the DSD model. The discriminant function allows defining a score
for each individual, in the form of a quantile function. Classification in two a priori groups
is then based on the Mallows distance between the score of the individual and the score
obtained for the barycentric histogram of each a priori class.
In this work we investigate linear regression and linear discriminant problems in
Biology and Ecology. The first study concerns the relation between the global
morphological trends in grasses and climate factors. Following a Symbolic Data Analysis
Programa e resumos

53

XXV Jornadas de Classificação e Análise de Dados
Escola Naval, Almada, 5 a 7 de abril de 2018

approach, the original data were aggregated by countries/country-like regions of the
northern and southern hemisphere, in the form of histogram-valued variables. The
observations associated with each country (or country-like region) are the distribution of
height values of all grass species and the distribution, e.g., of the respective mean
temperatures. The objective is to analyze whether morphological characters like grass
height are related to climate factors, and if the relation is different in the northern and
southern hemispheres. Preliminary results show that the simple linear relation between
the height distribution and the temperature distribution is direct, as expected, and that
the proportion of variation of the height distribution that can be explained solely by the
temperature distribution is similar in both hemispheres.
Another problem concerns genomic data of twenty three bacterial species, of
which eleven are Gram Positive and twelve are Gram Negative. The complete genome of a
species consists of thousands of genes, each gene is a sequence of codons composed by
three positions (nucleotides), each one being occupied by one of four nucleotides (A, T, G,
C). The goal of the study is classifying a set of 23 species of bacteria as Gram positive
vs Gram negative, considering the complete genome sequence of each species. Two
approaches are pursued, according to the frequencies of each nucleotide in the genome,
or in a given position of the codon. The first option provides best results, with around
80% of well classified observations when Leave-One-Out (LOO) Cross-Validation is
applied.
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Análise de Dados Simbólicos – 5ª Feira, 5 de Abril, Sala 1 (16h10)

How Symbolic can Symbolic Principal Component Analysis be?
M. Rosário Oliveira1, Margarida Vilela2
1 CEMAT e Departamento de Matemática, Instituto Superior Técnico, Universidade de
Lisboa, rosario.oliveira@tecnico.ulisboa.pt;
2 Baseform, margarida.azeitona@baseform.com
Abstract: Principal component analysis is one of the most used statistical methods in
the analysis of real problems. In the symbolic framework, the majority of intervalvalued methods rely on a symbolic-conventional-symbolic approach. In this work, we
argue that most of these methods are in fact symbolic-symbolic-symbolic. Additionally,
new symbolic principal components definitions are presented, also following a
symbolic-symbolic-symbolic reasoning. Examples, based on real datasets are discussed
to illustrate the differences and properties of the methods under study.
Keywords: Interval-valued variables, Symbolic data analysis, Symbolic principal
component analysis.
The increasing availability of data leads to non-traditional formats of collecting data
besides recording single values for each observation. One of the most popular alternatives
is interval-valued data.
Principal component analysis is one of the most used statistical methods in the
analysis of real problems. In the symbolic data analysis context, there have been several
proposals to extend this methodology. The most common strategy relies on transforming
interval-valued data (symbolic) into conventional one, then apply conventional principal
component analysis (conventional), and finally, the obtained scores are turned into
symbolic data (symbolic). This approach is known as symbolic-conventional-symbolic
(vide Oliveira et al., 2017).
In this work, we take advantage of Interval Algebra to argue that most of the
symbolic principal component methods for interval-valued data are in fact symbolicsymbolic-symbolic, i.e. all the steps of the analysis rely on symbolic methodologies.
Moreover, alternative definitions are obtained according to the conditions imposed to
define the second and following symbolic principal components.
In order to give insight into the different proposals examples based on real datasets
are explored.
Acknowledgements: The research was partially sponsored by national funds through the Fundação
Nacional para a Ciência e Tecnologia (FCT), Portugal, under the projects PEstOE/MAT/UI0822/2014 and
PTDC/EEI-TEL/5708/2014.
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Modelos Longitudinais e Previsão – 5ª Feira, 5 de Abril, Sala 2 (15h30)

Marés: Um desafio de Modelação Estatística
Dora Carinhas1, Paulo Infante2
1 Instituto Hidrográfico, IIFA/Universidade de Évora, dora.carinhas@hidrografico.pt ;
2 CIMA/IIFA e DMAT/ECT, Universidade de Évora, pinfante@uevora.pt
Sumário: O movimento regular da maré é constantemente influenciado, a um menor ou
maior grau, por efeitos meteorológicos. Em certas regiões do globo, inundações costeiras
intensas podem-se verificar quando há a coincidência de fenómenos meteorológicos
extremos, como tempestades tropicais ou tufões, com alturas de maré astronómica
elevada. As condições meteorológicas são a principal causa de diferenças entre alturas
de maré previstas e observadas, fazendo-se notar com maior intensidade nos períodos
de Inverno. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão das principais
metodologias de modelação e previsão de marés que provaram ser bem-sucedidas numa
variedade de circunstâncias. Os métodos clássicos e os mais recentes foram revistos de
forma sistemática e consistente, apresentando vantagens e desvantagens.
Palavras-chave: Marés, Modelação estatística, Previsão.
Nos oceanos a maré traduz-se no movimento vertical da subida e descida da
superfície livre e no escoamento horizontal das correntes devidas à atração exercida pelo
Sol e pela Lua sobre a Terra. A maioria dos lugares sofre duas marés altas e duas marés
baixas em cada dia (maré semi-diurna). Os tempos e a amplitude das marés são
influenciados pelo alinhamento do Sol e da Lua, pelo padrão de marés no oceano
profundo e pela forma do litoral e batimetria perto da costa.
Os métodos convencionais de previsão de marés são baseados em análises
harmónicas usando o método dos mínimos quadrados para determinar os parâmetros
harmónicos. Os movimentos relativos da Terra, Lua e Sol provocam um número elevado
de forças periódicas geradoras de maré. As variações da altura de água associadas podem
ser representadas pela soma de um número finito de termos harmónicos aos quais se dá o
nome de constituintes harmónicas da maré. Chamam-se constantes harmónicas (CH) aos
pares de valores (amplitude, fase) de cada constituinte. As CH não dependem do tempo e,
sendo típicas de cada porto, constituem a base fundamental para a caracterização da maré
num dado local sendo que delas dependem a boa qualidade das previsões. A previsão de
maré faz-se igualmente recorrendo à fórmula harmónica, sendo usado o nível médio
adotado no lugar de A0. O programa de previsão utilizado no Instituto Hidrográfico utiliza
62 constituintes da maré astronómica. Devido a obras portuárias e fenómenos como a
erosão e os assoreamentos, as características da maré num dado local sofrem alterações
ao longo do tempo, pelo que é de extrema importância a renovação frequente das CH
(Pugh, 1987). Além disso, os métodos harmónicos tradicionais dependem de modelos
baseados na análise de componentes astronómicas e podem ser inadequados quando a
contribuição de componentes não-astronômicos, como o clima, é significativa. Outras
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abordagens alternativas foram desenvolvidas na literatura para lidar com essas situações
e fornecer previsões com a precisão desejada, respeitando também o comprimento do
registo de maré disponível (Pugh, 1987). Esses métodos incluem técnicas padrão de
filtragem, como por exemplo filtros de Kalman, redes neuronais artificiais (Tsai & Lee,
1999) e métodos de análise de wavelets (Flinchem & Jay, 2000). A Figura 1 apresenta uma
comparação das previsões obtidas por análise harmónica e pelo método de análise de
wavelet em Caminha.

wavel
et

Figura 1: Comparação das previsões obtidas por análise harmónica com as obtidas pelo método de
análise de wavelet: A – Observações da altura da água em Caminha; B – Previsão harmónica e erro
cometido; C – Previsão através do método de wavelet e erro cometido. (Fonte: Instituto Hidrográfico)

Este trabalho visou o estado da arte em metodologias de análise e previsão de maré
que provaram ser bem-sucedidas em diferentes circunstâncias
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Modelos Longitudinais e Previsão – 5ª Feira, 5 de Abril, Sala 2 (15h50)

Big Data e Estatísticas Oficiais: previsão de indicadores
macroeconómicos com base em traffic loops
Marta Barbosa1, Pedro Campos2, Marta Ferreira3
1 Universidade do Minho, pg31356@alunos.uminho.pt ;
2 INE, pedro.campos@ine.pt ;
3 CMAT – Universidade do Minho, msferreira@math.uminho.pt
Sumário: O propósito deste trabalho é utilizar dados de grande volume e elevada
frequência (habitualmente designados por big data) para estimar a tendência de
indicadores macroeconómicos. Mais precisamente, pretendemos prever o Clima
Económico com dados do número de carros que passam nas fronteiras.
Palavras-chave: Big Data, Modelos de Séries Temporais, Estatísticas Oficiais.
O objetivo deste trabalho é utilizar dados de grande volume e elevada frequência
(habitualmente designados por big data) para estimar a tendência de indicadores
macroeconómicos, tais como o PIB (Produto Interno Bruto), o índice de preços no
consumidor, indicadores de clima económico, entre outros. Neste estudo iremos focar-nos
no clima económico, um indicador mensal obtido a partir dos inquéritos qualitativos de
conjuntura do INE (INE, 2018). Para a estimação da tendência deste indicador iremos
recorrer ao número de carros que passaram nas fronteiras portuguesas entre 2014 e
2016 (IMT, 2017) e será utilizada análise de componentes principais e modelos de
regressão.
A análise de componentes principais é um método utilizado para converter um
conjunto de variáveis possivelmente correlacionadas em variáveis que devem ser não
correlacionadas mutuamente. O número dessas componentes é menor ou igual a
quantidade de variáveis originais. Assim inicialmente fizemos uma análise de
componentes principais, com intenção de a partir das variáveis iniciais correlacionadas,
definimos novas variáveis de tal modo que as novas não estejam correlacionadas e que
expliquem grande parte da variabilidade dos dados. É de ter em atenção que apenas
reduzimos o número de variáveis em estudo mas a dimensão da amostra é a mesma.
Depois de calculadas as componentes, contruímos um modelo de regressão com as
componentes principais. Assim temos como variável resposta o clima económico e as
variáveis preditoras as componentes principais adquiridas. Por último com o modelo de
regressão linear prevemos a tendência do clima económico.
Uma outra forma de prever a tendência do clima económico com a utilização de
modelos de series temporais, mais precisamente modelos SARIMA, onde a ordem dos
dados é fundamental ao contrário dos modelos de regressão. (Morenttin & Toloi, 2006)
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Novos desenvolvimentos na previsão das dormidas mensais na Região
Norte de Portugal
Isabel Silva1, Hugo Alonso2
1 Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto e CIDMA, ims@fe.up.pt ;
2 Universidade de Aveiro, CIDMA e Universidade Lusófona do Porto, hugo.alonso@ua.pt
Sumário: A previsão do número de dormidas mensais é um problema importante para a
gestão dos alojamentos turísticos. Neste trabalho, analisa-se a série temporal do número
de dormidas mensais na região Norte de Portugal entre janeiro de 2009 e junho de 2017,
e obtêm-se previsões através da aplicação de redes neuronais e da análise espectral
singular.
Palavras-chave: Análise espectral singular, Dormidas, Previsão, Redes neuronais
artificiais, Região Norte de Portugal.
O Turismo é um dos setores económicos que apresenta maior crescimento na região
Norte de Portugal, nomeadamente ao nível do número de dormidas, do número de
hóspedes e dos proveitos globais (Silva, 2017). A previsão do número de dormidas
mensais é um problema importante para a gestão dos alojamentos turísticos, permitindo
a antecipada planificação e tomada de decisões relativas à alocação de recursos e
investimentos, entre outros.
Num estudo preliminar (Silva, 2017), que considera a série temporal do número de
dormidas mensais na região Norte de Portugal entre janeiro de 2009 e dezembro de 2015,
verificou-se que, em geral, a média anual das dormidas mensais aumenta de ano para ano
e que a variabilidade em torno da média também tem aumentado de ano para ano, sendo
este aumento mais significativo nos anos mais recentes. Em Silva et al. (2017), para os
mesmos dados, comparou-se a qualidade das previsões obtidas por meio da aplicação de
redes neuronais artificiais (Haykin, 2009) e da análise espectral singular (Golyandina et
al., 2001). As redes neuronais foram implementadas utilizando o mês e o ano do valor a
prever como parâmetros de entrada. Em relação à análise espectral singular, as
componentes tendência e sazonalidade foram previstas separadamente, através do
método bootstrap com algoritmo recorrente, e posteriormente agregadas. Os autores
verificaram que estas duas metodologias apresentavam desempenhos similares com um
erro percentual absoluto médio de cerca de 5%.
Nos últimos anos, a cidade do Porto foi eleita várias vezes como o Melhor Destino
Europeu, pelo que o comportamento da série temporal do número de dormidas mensais
na região Norte pode ter mudado. Neste trabalho, consideram-se dados relativos ao
número de dormidas entre janeiro de 2009 e junho de 2017 e pretende-se verificar se o
bom desempenho das duas metodologias se mantém, seguindo as mesmas estratégias de
implementação descritas no parágrafo anterior. Adicionalmente, pretende-se considerar
novas estratégias de implementação destes métodos (parâmetros de entrada diferentes
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no caso das redes neuronais, nomeadamente os valores das dormidas observados nos
doze meses anteriores, e diferentes algoritmos de previsão, no caso da análise espectral
singular) e ainda outras metodologias, nomeadamente o método naive e modelos
integrados mistos auto-regressivos e médias móveis sazonais (Hyndman &
Athanasopoulos, 2018), comparando as previsões obtidas.
Resultados preliminares indicam que as previsões obtidas pela análise espectral
singular são ligeiramente melhores do que as obtidas pelas redes neuronais artificiais,
com um erro percentual absoluto médio de cerca de 6% versus 9% quando as redes
neuronais usam a informação das dormidas nos doze meses anteriores e 12% quando
usam o mês e o ano do valor a prever.

Agradecimentos: Este trabalho foi parcialmente financiado pela Fundação Portuguesa para a Ciência e
Tecnologia (FCT), através do CIDMA - Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e
Aplicações, no âmbito do projeto UID / MAT / 04106/2013.
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Predicting Flight Departure Delay at Porto Airport: a Comparative
Study
Hugo Alonso1
1 Universidade de Aveiro, CIDMA e Universidade Lusófona do Porto, hugo.alonso@ua.pt
Abstract: Managing an airport is very complex. Decisions are often based on common
sense and influence several variables, such as flight delay. In a previous work, we
conducted a preliminary study where we were interested in predicting flight departure
delay at Porto Airport. The problem was treated as an ordinal classification task and we
built classifiers based on the unimodal paradigm. Here, we consider other approaches to
ordinal classification and compare the performance of the resulting classifiers.
Keywords: Flight delay prediction, Ordinal classification.
The decisions taken in the management of an airport are often based on common
sense and influence several variables, such as flight delay. Reducing this delay presents
the advantage of decreasing costs and increasing the quality of the service provided to the
passengers.
In (Alonso & Loureiro, 2015), we considered for the first time the challenge of
predicting flight departure delay at Porto Airport. The problem is as follows. Given
information about a flight that will departure from the airport, such as its arrival delay
and ground operation time, we are interested in predicting in which of the following
intervals the departure delay will fall: ]-∞,0], ]0,15], ]15,30], ]30,60] and ]60,+∞[ minutes.
Since these intervals can be viewed as naturally ordered classes, the prediction problem
can be treated as an ordinal classification task. In the aforementioned work, we developed
classifiers based on a suitable approach to ordinal classification, called the unimodal
model (Pinto da Costa et al., 2008). The main idea behind this machine learning paradigm
is that the random variable class associated with a given query should follow a unimodal
distribution, so that the order relation between the classes is respected. In this context,
the output of a classifier where the a posteriori class probabilities are estimated is obliged
to be unimodal. One way to impose unimodality is to assume a unimodal discrete
distribution, like the binomial, and let the classifier estimate its parameters. The results
we obtained with this approach were good and encouraged us to continue our
investigation.
Here, we consider other approaches to ordinal classification, namely the one
presented in (Frank & Hall, 2001) and the data replication method (Cardoso & Pinto da
Costa, 2007), and compare the new prediction results with the ones shown in our
previous work. The new approaches are briefly described next.
Suppose that the ordinal class variable takes values C1<...<CK. In (Frank & Hall,
2001), the authors proposed to use K-1 binary classifiers to address the K-class ordinal
problem. In order to train those classifiers, K-1 datasets are derived from the original
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dataset. The i-th classifier is trained to discriminate C1,...,Ci from Ci+1,...,CK. Given an
unseen instance, the a posteriori probabilities of the original K classes are estimated by
combining the outputs of the K-1 binary classifiers for that instance. In turn, Cardoso and
Pinto da Costa (2007) proposed to use a single binary classifier to address the K-class
ordinal problem. In order to train that classifier, the original dataset is extended with
additional variables, based on a data replication process. Given an unseen instance, the
binary classifier is applied to K-1 different replicas of that instance in the extended
feature space, producing K-1 outputs. Those outputs are then combined in order to obtain
a predicted class, among the original K classes, for the unseen instance.
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(FCT), through CIDMA - Center for Research and Development in Mathematics and Applications, within the
project UID/MAT/04106/2013.
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The effects of link pruning in affinity networks on affinity groups
André Martinez1, Pavel Brazdil2
1 LIAAD-INESC TEC, andremartinez92@gmail.com
2 LIAAD-INESC TEC, pbrazdil@inescporto.pt
Abstract: Affinity Miner creates a network of researchers from Faculdade de Economia
do Porto (FEP) where each node is a researcher. These are connected by the level of
similarity of the titles of their publications. However, this network is difficult to
visualise due to its high number of links. Our objective is to find a method to simplify
the network by pruning links without adverse effects on the process of identification of
affinity groups in the network, which gives insight into its structure.
Keywords: Affinity networks, Community detection, Graphs, Publications of FEP,
Visualisation.
Networks are used to represent agents and their interactions. Institutions can use
this network to obtain insights into their R&D activities evidenced by publications.
Faculdade de Economia do Porto (FEP) is no exception. The prototype software Affinity
Miner (Brazdil et al., 2015) permits to create a network where each node represents a
researcher. The nodes are connected by links capturing the level of similarity of the titles
of their publications. Affinity groups can be identified in this network, giving us insight
into the institutional structure.
The data used for this study was provided by Authenticus and contains the titles of
articles published by researchers affiliated to FEP. A document is created for each
researcher and the terms in these documents are preprocessed with the usual method of
removing numbers, punctuation and other elements of the sort (Feldman and Sanger,
2007). The list of documents is transformed into a document-term matrix where each line
(researcher) represents a vector of its terms, with tf-idf weighting. This is followed by the
calculation of the cosine similarity for each pair of researchers. The network is created
using the researchers as nodes and the cosine similarity as the weight of the links.
The resulting network has a high density of links, making it difficult to visualise. The
standard version of Affinity Miner removes the weakest links and uses a fixed setting of
the corresponding threshold. We have investigated how this threshold affects the process
of identification of affinity groups. Our results show that the measure of modularity
(Newman, 2006), commonly used in evaluation of the quality of communities in networks,
is not very appropriate for this problem. As such, we have proposed a measure called
modularity with component penalty, which we use to determine an adequate value for the
threshold used to simplify the network.
Louvain’s method of community detection is applied to this simplified network. In
our study that includes publications of FEP we have obtained 9 affinity groups. In Figure 1
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we can observe that most of these groups have very balanced sizes, with 7 to 10
researchers in each. This figure also shows that the afﬁnity groups are composed mainly
of researchers from the same “scientiﬁc group” (corresponding to a department
elsewhere) of the Faculty. Affinity Miner can also be used to obtain the graphs for each
affinity group, showing their members and the keywords that characterize them as well.
In our opinion, the structure discovered is pertinent and provides interesting insights into
the Faculty's organisation.

Figure 1: Distribution of researchers per affinity and scientific groups.

Our next objective is to investigate other simplification methods and compare the
results to the ones obtained before. We want to avoid that by deleting links unnecessarily,
some researchers may become completely isolated from the rest of the network. One way
to minimize this shortcoming is by incorporating triangle search (Schvaneveldt et al.,
1988). In this method, pairs of nodes connected by various links are examined and some
of the links are pruned. We envisage using the triangle search and threshold methods in
conjunction and analyse whether they improve the existing method.
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PORTUGAL 2020 Partnership Agreement, and through the European Regional Development Fund (ERDF).
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Classificação I – 6ª Feira, 6 de Abril, Sala 1 (9h40)

Classificação de distribuições de distâncias genómicas
Ana Helena Tavares1, Vera Afreixo2, Paula Brito3
1 Departamento de Matemática & CIDMA, Universidade de Aveiro, ahtavares@ua.pt ;
2 Departamento de Matemática & CIDMA & iBiMED, Universidade de Aveiro; vera@ua.pt ;
3 FEP & LIAAD-INESC TEC, Universidade do Porto, mpbrito@fep.up.pt
Sumário: Neste trabalho abordamos o problema de agrupamento de distribuições
discretas no contexto das distâncias entre palavras genómicas. Assumindo que as
distribuições de distâncias são resultado da soma de duas componentes, uma que define
a tendência de base e outra que define os seus picos, é proposto um procedimento de
agrupamento que conjuga elementos das duas componentes. O procedimento é validado
através de um estudo de simulação e é aplicado a dados do genoma humano.
Palavras-chave: ADN, Agrupamento, Ajustamento, Distribuições de distâncias, Robusto.
O genoma pode ser visto como um longo texto constituído por apenas 4 letras
(A,C,G,T), os nucleótidos. Numa sequência genómica a distância entre nucleótidos pode
ser definida como a diferença entre as posições de duas ocorrências sucessivas do mesmo
símbolo. De modo análogo se pode determinar a distância entre palavras (subconjunto de
letras que surgem justapostas). As distribuições de distâncias têm vindo a ser exploradas
em diferentes contextos, tais como a comparação do genoma de diferentes espécies e a
distinção entre as diferentes partes constituintes do ADN (Afreixo et al., 2009).
Especulamos que palavras que apresentam distribuições de distâncias similares poderão
estar associadas a uma semelhante função biológica ou estrutura do ADN.
Num cenário aleatório em que os nucleótidos são gerados de forma independente, a
distribuição de distâncias entre palavras segue uma curva exponencial. Porém, em dados
genómicos reais, a generalidade das distribuições não seguem essa tendência. Além disso,
as palavras podem exibir preferência por certas distâncias, isto é, apresentar distâncias
que ocorrem com muito maior frequência do que as restantes (observando-se um “pico”).
Com o objetivo de colocar em evidência grupos de palavras com padrões de
distribuição semelhantes, exploramos um procedimento de agrupamento baseado na
decomposição da distribuição de distâncias em duas componentes: uma que define a
distribuição subjacente (baseline) e outra que define a distribuição dos seus picos (peak
distribution). O procedimento proposto conjuga os parâmetros estimados da distribuição
subjacente com informação relativa à distribuição de picos.
Observámos que a distribuição gama, uma generalização da distribuição exponencial,
modela bem a tendência de dados genómicos reais. Assim, assumimos que cada
distribuição de distâncias entre palavras, , pode ser descrita pelo modelo
=
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onde
denota a distribuição gama (com parâmetro de forma e parâmetro de
escala inversa ),
denota a distribuição dos seus picos e 0 ≤ ≤ 1. Neste modelo,
pode ser interpretado como a quantidade de massa relacionada com a distribuição
subjacente e (1 − ) como a quantidade de massa relacionada com a distribuição dos
picos.
A baseline de cada
é estimada de forma robusta usando o método dos mínimos
quadrados aparados (MMQA), isto é, minimizando a soma dos quadrados dos resíduos
em % dos pontos da distribuição empírica. Os valores das estimativas dos parâmetros
e encontrados pelo MMQA são retidos para a fase posterior de classificação.
A estrutura de picos é revelada subtraindo a baseline estimada aos dados originais.
Uma vez que
é uma distribuição discreta, essa diferença é traduzida por um vetor. A
matriz, , que combina, linha a linha, os vetores peak distribution contém informação que
se pretende integrar no procedimento de agrupamento das palavras. Porém, esta matriz
tem a mesma dimensão do conjunto de dados originais (podendo ter dimensão elevada) e
pode ser bastante esparsa. Para lidar com a esparsidade da matriz , os vetores de peak
distribution são transformados em vetores de valores cumulativos, obtendo-se uma nova
matriz ′. Com o objetivo de reduzir a dimensão de ′ aplica-se uma análise em
componentes principais, e retêm-se “scores” que explicam 90% da variância
Desta forma, a cada distribuição de distâncias, , faz-se corresponder o valor dos
dois parâmetros da baseline e dos scores das componentes principais, combinando
informação sobre a tendência da distribuição e sobre os seus picos. É sobre a matriz de
dados, com + 2 variáveis, que se aplica o algoritmo de agrupamento das k-médias.
A eficiência do procedimento foi testada através de um estudo de simulação, que
permitiu pôr em evidência os fatores que mais influenciam o seu funcionamento. Devido
aos bons resultados alcançados no cenário controlado, o procedimento foi aplicado a
dados reais: distribuições de distância entre palavras relativas ao genoma humano
(palavras de tamanho 3 e 5).
Nota: Trabalho desenvolvido em parceria com Jakob Raymaekers e Peter J. Rousseeuw, investigadores do
Department of Mathematics, KU Leuven, Bélgica
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Ai se ela “CAE” – Segmentação de empresas alternativa à Classificação
Portuguesa de Atividades Económicas
Dina Fernandes1, Luis Laureano2, Margarida G. M. S. Cardoso3
1Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Business School, Lisboa, Portugal,
dinafernandes77@gmail.com ;
2 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Business Research Unit (BRU-IUL), Lisboa,
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3 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Business Research Unit (BRU-IUL), Lisboa,
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Sumário: Empresas com a mesma CAE - Classificação Portuguesa de Atividades
Económicas podem apresentar características completamente diferentes? Basta
pensarmos na comparação entre um hipermercado e uma mercearia! Com a existência
de um elevado número de empresas a exercer mais do que um tipo de atividade
coloca-se a questão de adotar uma alternativa à CAE. A partir de uma amostra da base de
dados Amadeus foi construído um agrupamento baseado em indicadores de
rentabilidade que permitiu dividir as empresas em três segmentos distintos: empresas
padrão, empresas em risco e empresas em destaque.
Palavras-chave: Análise de Agrupamento, Classificação Portuguesa de Atividades
Económicas, Rentabilidade, Segmentação
Todos os dias o tecido empresarial português é avaliado, analisado e descrito nos
mais diversos meios de comunicação social. A maioria destas análises utiliza como
agrupamento clássico das empresas a Classificação Portuguesa de Atividades Económicas
(CAE), isto é, os estudos, notícias e documentos que são apresentados referem-se, salvo
raras exceções, a um setor específico da economia: restauração, turismo, indústria
farmacêutica…Mas será que nos dias que correm, com a existência de um elevado número
de empresas a exercer mais do que um tipo de atividade, não seria útil explorar outros
tipos de classificação? E, deste modo, agrupar e analisar empresas utilizando outro tipo de
características?
Este trabalho pretende encontrar uma forma alternativa de segmentar as empresas,
que não pela CAE. Os dados utilizados foram extraídos do sítio Amadeus
(https://amadeus.bvdinfo.com/version-2017623/home.serv?product=amadeusneo). A amostra
inicial contém 378.728 enpresas e 77 variáveis, relativas ao ano de 2014. A metodologia
utilizada foi o CRISP-DM. Depois de analisados e tratados os dados, a amostra inicial foi
reduzida a 161.620 empresas.
Atendendo à dimensão da amostra, optou-se por uma Análise de Agrupamento
recorrendo ao Algoritmo Two-Step. Neste método há a possibilidade de definir
automaticamente o número de grupos, uma questão difícil no âmbito da Análise de
Agrupamento. Foram testados vários modelos com diferentes combinações das 77
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variáveis iniciais. O modelo escolhido foi o que apresentou o valor da medida Silhueta
mais elevado. Para este modelo foram utilizados 8 indicadores de rentabilidade das
empresas como variáveis de input: rendimento do capital próprio antes imposto,
rendimento do ativo da empresa antes imposto, rendimento do capital próprio,
rendimento do ativo da empresa, margem lucro da empresa, resultado gerado pela
empresa – não inclui amortizações, resultado gerado pela empresa já com custo anual dos
ativos imobilizados utilizados, fluxo caixa vs receita operacional.
A medida de distância selecionada foi a “distância Log-Verosimilhança” (definida no
algoritmo Two-Step) e o Critério da teoria de informação (para definição do número de
grupos a formar) foi o Schwarz´s Bayesian Information Criterion (BIC). O valor da medida
Silhueta (Índice de Coesão-separação) obtido foi 0,6, o que se traduz numa boa qualidade
do modelo. Através do cálculo da estatística Eta (que mede a associação entre os
segmentos e cada uma das variáveis contínuas) concluímos que as 8 variáveis de input se
mostraram todas com elevada importância no modelo.
Da análise dos resultados do modelo descrito, resultam três segmentos de empresas
no tecido empresarial português: Grupo 1 – Empresas portuguesas com rentabilidade
acima da média, o qual poderá ser denominado por “Empresas em destaque”, Grupo 2 –
Empresas portuguesas com rentabilidade “normal”, o qual será denominado “Empresas
padrão” e Grupo 3 – Empresas portuguesas com rentabilidade negativa, o qual poderá ser
denominado por “Empresas de risco”.
Este modelo permitiu identificar as empresas que apresentam resultados fora da
rotina tradicional portuguesa. Poderá servir para estudar os casos de sucesso, assim como
evidenciar as empresas que estão a ultrapassar uma fase mais delicada. Foi também
possível demonstrar que, independentemente da CAE, existem outras formas de
segmentar as empresas portuguesas. Utilizando e cruzando a segmentação obtida com
outras variáveis qualitativas (Zona de Portugal, Secção da CAE e Dimensão da empresa), é
possível também realizar outro tipo de estudos. São, também, identificados alguns
desafios futuros: segmentar as empresas portuguesas utilizando outras variáveis; alargar
o presente estudo a empresas localizadas fora de Portugal; criar, com base nos grupos
obtidos, um sistema de classificação das empresas, tendo como objetivo classificar ao final
de um ano de existência cada uma das novas empresas a operar em Portugal; estudar as
empresas ao longo do tempo, durante vários anos de atividade, a fim de identificar as
principais alterações de comportamento.
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Internet use in the European Union: A multilevel latent class analysis
Ana Gomes1, José G. Dias2
1 Academia da Força Aérea, apgomes@academiafa.edu.pt ;
2 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), BRU, jose.dias@iscte-iul.pt
Abstract: This study addresses the use of the Internet in the 28 countries of the
European Union, based on the usage patterns and characteristics of the users from
different European countries. It aims to identify typologies of Internet use by taking the
frequency of use, means of access, and activities by individuals into account. The data set
comes from the Eurobarometer. A two-level latent class analysis was specified: in the
first level the individuals within each country are grouped according to their
characteristics of use; and in parallel in the second level, countries are grouped based on
the similar structure of individual segments. At the first level of analysis (Internet usage
pattern) three segments were identified: Non Users, Instrumental Users, and Advanced
Users. At a second level countries were grouped into three segments based on the
similarities found.
Keywords: European Union, Internet, Latent class Models, Multilevel Analysis.
Multilevel data structures are quite common in the social and human behavior
sciences and new analytical techniques have to be applied to these specific data sets. In
this particular case, the Multilevel Latent Class Model (MLCM) becomes a viable
alternative to the conventional Latent Class Model (LCM). In particular, MLCM extends
the traditional LCM into a multilevel structure by taking into account the fact that
individuals living in the same country share specific characteristics (Vermunt, 2003).
The Multilevel Latent Class Model (MLCM) considers not only the individual level
(Level 1), but also an upper level (Level 2) that defines a nesting or hierarchical structure
(Kimberly & Muthén, 2010). The MLCM decomposes the existing heterogeneity between
countries and within countries (individuals), resulting into homogeneous segments of
countries and individuals. Thus, by using the MLCM instead of the LCM, the analysis is
conducted at two distinct levels with the simultaneous clustering at each level: individual
level, i.e., individuals’ profile within each country in terms of their internet usage; country
level, i.e., the similarities and differences between European countries in this context.
The data set comes from the Eurobarometer (TNS Opinion & Social, 2013) and
contains information on the 28 countries of the European Union (with 26680 citizens).
The average age of the respondents is 46.82 years (s.d. = 1.9) and varies between 15 and
98 years.
At the individual level (Level 1), three variables were used to identify individual
segments in Europe, taking their Internet usage pattern into account: frequency of access
to the Internet, means of access, and online activities. Six sociodemographic variables
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were introduced to characterize the latent classes, namely: gender, age, literacy, marital
status, occupation, and type of community. At the second level of analysis (Level 2),
countries were introduced as contextual predictors, allowing the grouping of individuals
into segments based on the similarities found.
Based on the Bayesian Information Criterion (BIC), the best model contains three
classes at both levels. At the individual level (Internet usage patterns), three segments of
Internet users were identified, each with a distinct sociodemographic profile: Class 1 Non Users (28.4%) reveals no internet use at all; Class 2 - Instrumental Users (43.5%)
shows a widespread of utilization in what regards the frequency, varying from an
occasional weekly utilization to a regular daily utilization; Class 3 - Advanced Users
(28.1%) are always online. At the second level, countries were grouped into three
segments. Most countries have a maximum probability of belonging to a given cluster.
Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Hungary, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Slovakia
present a maximum probability of belonging to Class 1. The same happens with Austria,
Belgium, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Ireland, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Northern Ireland, Spain and Slovenia in Class 2. The most develop
countries, Denmark, Finland, Great Britain, Sweden, and the Netherlands present a higher
probability of belonging to Class 3.
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Corruption attitudes in the European Union: A company perspective
Nikolai Witulski1, José G. Dias2
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Abstract: This research focuses on the attitudes of the employees of European
companies (EU28) towards corruption. The multilevel framework combines company
characteristics and country-level indicators in a single structure. Data come from a
unique data set surveying EU companies. Results show that company characteristics
explain the attitude of employees towards corruption and that the impact (of company
characteristics) decreases if country-level indicators are included in the analysis.
Keywords: Corruption, Confirmatory Factor analysis, Multilevel analysis, Company
attitudes.
Many studies have analysed the perception of corruption (e.g., Ryan, 2000; Stevens,
2013). Nonetheless, the relationship between employees’ attitudes towards corruption,
company characteristics, and macroeconomic factors is less explored, especially in the
European Union context. This study takes advantage of a unique European Union study
surveying employees’ opinion on corruption and controls the macro level structure.
The attitude towards corruption is not directly observed, but can be inferred from a
set of indicators. Thus, first the measurement model (latent variable model) is specified
(employees’ attitudes towards corruption explain their answers to the statements in the
questionnaire). Latent variable models have been used extensively in many scientific
fields in which concepts are not directly observed, but can be inferred from indirect
indicators that co-vary (Skrondal & Rabe-Hesketh, 2004; Kline, 2011). Then, it is first
hypothesized, that attitudes about corruption can be explained by the characteristics of
the company using factor analysis and controlling for macro influences e.g. culture (six
dimensions of Hofstede’s research) in a multilevel setting. Second, we hypothesized that
employees’ attitudes towards corruption are also explained by country-level indicators,
which are grouped into three dimensions (environmental, social, and economic). Each
dimension covers an important aspect of the macro level of each country (according to
the sustainable development concept) using data from the Sustainable Society
Foundation.
This paper explores employees’ attitudes towards corruption (EU 28 - including over
7500 observations) using a two-level latent-variable model. The first-order latent factors
cover different dimensions of employee’s attitudes towards corruption, which is
combined with the second-order layer in the model. General attitudes, current practices,
widespread & influence, and punishment are measured by nine, ten, five, and five items,
respectively. The goodness of fit of all models is in accordance with the literature (SRMR,
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CFI, TLI, and RMSEA). The goodness of fit of the two conditional models that results from
adding company characteristics in the first step and Hofstede’s dimensions in the second
step, are within the acceptable range and there are statistically significant company
characteristics (e.g. number of employees) that explain the attitudes of company
employees towards corruption within the EU 28. However, when the country-level
indicators are added to the extended model, company characteristics become less
important (only two variables remain statistically significant). Five dimensions of
Hofstede as well as all three pillars of sustainable development are statistically significant.
The goodness of fit of this extended model is also within the acceptable range.
Therefore, it can be concluded, that the first hypothesis is confirmed and company
characteristics explain the attitudes of employees towards corruption. Nevertheless,
when controlled for macro-level variables, the importance of company characteristics
decreases and the second hypothesis is supported as the country indicators explain
employees’ attitudes towards corruption too.
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Impacto da omissão de dados em medidas de qualidade do ajustamento
em modelos de análise fatorial confirmatória: estudo de simulação em
Mplus
Maria de Fátima Salgueiro1, Paula C. R. Vicente2
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(ISCTE–IUL), Business Research Unit (BRU–IUL), Lisboa, Portugal, paula.vicente@ulusofona.pt

Sumário: Com recurso a um estudo de simulação implementado em Mplus, é analisado
o impacto em diferentes medidas de qualidade do ajustamento do efeito dimensão da
amostra e da existência de omissões nos dados. São considerados diferentes modelos de
análise fatorial confirmatória, balanceados e não balanceados (igual/diferente número
de indicadores por fator latente).
Palavras-chave: Análise Fatorial Confirmatória, Dados Omissos, Medidas de Qualidade
do Ajustamento, Mplus.
O modelo de Análise Fatorial Confirmatória (AFC), designado por modelo de medida
no contexto dos modelos de equações estruturais (Bollen, 1989), tem revelado uma
crescente importância na área das ciências sociais e comportamentais. Um modelo de AFC
estabelece as relações entre as variáveis latentes e as variáveis observadas (indicadores
de medida), sendo parâmetros de interesse os pesos fatoriais e a estrutura de correlações
entre as variáveis latentes. O ajustamento modelo-dados é avaliado através de um
conjunto de medidas de qualidade de ajustamento, existindo diferentes tipos/famílias de
medidas implementadas em diferentes softwares estatísticos, sendo que, nem sempre os
valores obtidos para estas medidas são concordantes.
Por outro lado, é frequente o investigador ser confrontado com amostras de dados
disponíveis cuja dimensão não é suficientemente adequada e/ou com a existência de
omissões nos dados. O mecanismo de omissão dos dados pode ser aleatório,
completamente aleatório ou não ignorável (Enders, 2010).
Este trabalho apresenta os resultados de um estudo de simulação realizado em
Mplus (Muthén & Muthén, 2012), no qual se pretende aferir o efeito da existência de não
respostas, face a diferentes dimensões da amostra em estudo, nas medidas de qualidade
de ajustamento modelo-dados. São considerados modelos de AFC balanceados (com igual
número de indicadores por fator latente) e não balanceados (com diferente número de
indicadores por fator latente). São analisadas as seguintes medidas de qualidade de
ajustamento: rácio da estatística de qui-quadrado pelos graus de liberdade (c2/gl), Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA) e Standardized Root Mean Square Residual
(SRMR), sempre que disponibilizadas pelo software. É ainda discutida a utilização do
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Akaike Information Criteria (AIC) e do Bayesian Information Criteria (BIC) neste contexto.
São utilizadas diferentes dimensões de amostra, com diferentes padrões e percentagem
de omissões.
Mais concretamente, é considerado um modelo de AFC com dois fatores latentes,
cada um deles medido por 2, 3 ou 4 indicadores, com pesos fatoriais de 0.6 e 0.8, a que
correspondem valores de fiabilidade dos indicadores de 0.36 e 0.64, respetivamente. Os
dois fatores foram considerados correlacionados entre si a 0.1, 0.25 e 0.5.
Para os diferentes modelos em estudo são geradas 1000 amostras de dados com
distribuição normal, com dimensão 100, 250 e 500 observações. As omissões apresentam
um mecanismo completamente aleatório, e ocorrem em diferentes graus / percentagens.
Os resultados obtidos mostram que os valores de RMSEA e SRMR são menores em
amostras de dimensão mais elevada. Os valores de AIC e BIC são menores quando a
correlação entre fatores latentes é maior, sendo o comportamento do rácio 2/gl
contrário. Um baixo número de indicadores por fator provoca valores de RMSEA
superiores ao recomendado. Com omissões nos dados, as medidas de qualidade de
ajustamento pioram.

Agradecimentos: Este trabalho foi parcialmente financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia,
projecto UID/GES/00315/2013.
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Correlações genéticas entre características em fases iniciais de seleção
de plantas
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Resumo: Neste trabalho descreve-se um modelo linear misto para estudar correlações
genéticas. Faz-se uma aplicação do modelo a dados de ensaios iniciais de seleção de
variedades antigas de videira. Os modelos ajustados permitiram estimar as correlações
genéticas entre características economicamente importantes, tendo essas correlações
variado entre diferentes pares de características e com a variedade.
Palavras-chave: Correlações Genéticas, Modelos Lineares Mistos, Seleção Genética.
No contexto do melhoramento genético, o interesse em estudar a correlação entre
características prende-se com a necessidade de compreender se ao selecionar a favor de
uma característica não se está a prejudicar outra com igual importância. Esse estudo não
deve ser baseado nas correlações fenotípicas, mas sim nas correlações genéticas, pois a
componente ambiental do valor fenotípico tende a enviesar a compreensão da relação
entre características (Searle, 1961).
Matricialmente, um modelo linear misto para estudo das correlações genéticas entre
características pode ser descrito como
=
+
+ ,
em que: é o vector × 1 dos valores fenotípicos ( =
, sendo o número de
características avaliadas, o número de genótipos avaliados e o número de repetições),
definido como =
,
,⋯,
, em que cada sub-vector, de dimensão
× 1,
corresponde aos valores fenotípicos de uma característica; é a matriz de delineamento
× dos efeitos fixos; é o vector × 1 de efeitos fixos (inclui médias populacionais
das características avaliadas e efeitos associados ao delineamento experimental); é a
matriz de delineamento × dos efeitos aleatórios;
é o vector × 1 de efeitos
aleatórios (efeitos genotípicos para as características avaliadas, =
), definido como
=
,
,⋯,
, em que cada sub-vector, de dimensão
× 1, corresponde aos
efeitos genotípicos para uma característica;
é o vector × 1 dos erros aleatórios,
definido como =
, ,⋯,
, em que cada sub-vector, de dimensão
× 1,
corresponde aos erros aleatórios associados às observações de cada característica. Os
vectores
e
admitem-se independentes, com distribuição normal multivariada de
vector de valores médios nulo e matrizes de covariâncias G e R, respectivamente. A matriz
G é definida como = ∑ ⨂ , em que ∑ é uma matriz de covariâncias não estruturada
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× , com elementos diagonais dados por

(variância genotípica para a característica ,

para = 1, ⋯ , ), elementos não diagonais dados por

(covariância genética entre as

características e ’ , ∀ ≠ ), sendo
a matriz identidade × e ⨂ o produto de
Kronecker de matrizes. A correlação genética entre características e ’ é dada por:
=

. A matriz R é definida como

=∑ ⨂

, em que ∑ é uma matriz de

covariâncias não estruturada × , com elementos diagonais dados por

(variância dos

erros aleatórios, a parte não genotípica, para a característica , para = 1, ⋯ , ),
elementos não diagonais dados por
(covariância não genotípica entre as
características e ’, ∀ ≠ ), sendo
a matriz identidade
×
.
Neste trabalho, o modelo descrito é ajustado aos dados de rendimento e de
características de qualidade do mosto de 5 variedades antigas de videira. Esta abordagem
aplicada à videira foi iniciada por Gonçalves et al. (2016) para o estudo da correlação
entre características na fase final de seleção, situação em que o material genético avaliado
resulta de seleção prévia a favor do rendimento (tradicionalmente uma das
características mais importantes). No entanto, outras características têm-se revelado
igualmente importantes, tornando-se prioritário o seu estudo na fase inicial de seleção
quando são avaliados centenas de genótipos da casta. Para o ajustamento do modelo
linear proposto recorreu-se ao package ASReml-R (Butler et al., 2007) do R, usando o
método de estimação de máxima verosimilhança restrita.
Conseguiu-se a convergência de modelos com 3 a 5 características, dependendo da
casta. A correlação genética variou entre os pares de características e entre as variedades
consideradas. Por exemplo, observaram-se correlações genéticas positivas entre
rendimento e grau álcool provável nas castas Tinta Miúda e Bical e entre grau álcool
provável e antocianas na casta Aragonez. Estes resultados comprovam a possibilidade de
se obterem ganhos genéticos de seleção simultaneamente para ambas as características
consideradas. Não se detectou correlação genética entre acidez e rendimento nas castas
Tinta Miúda e Aragonez, indiciando que é possível selecionar com ganhos genéticos para
uma, sem perdas para a outra. Contudo, observou-se uma correlação genética negativa
entre acidez e rendimento na casta Moscatel Galego Branco e entre acidez e grau álcool
provável nas castas Tinta Miúda, Bical e Touriga Nacional, o que significa que a seleção a
favor de uma característica implicará perda na outra.
Agradecimentos: Aos colegas da Rede Nacional de Seleção da Videira e da Associação Portuguesa para a
Diversidade da Videira pela sua contribuição em todo o processo experimental de seleção das castas.
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Adaptação e aplicação de uma escala de atitudes sobre Estatística a
alunos do 8º ano
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Sumário: Neste trabalho, a Escala de Actitudes hacia la Estadística de Estrada (2002), construída
em versão espanhola para professores do 1.º ciclo e professores em formação, foi adaptada para
estudantes do 3º ciclo do ensino português. De seguida, a escala adaptada foi aplicada a 332
alunos do 8.º ano. Usando técnicas de análise fatorial exploratória para dados ordinais,
exploraram-se as respostas com vista a caracterizar as atitudes dos alunos em relação à
Estatística.
Palavras-chave: Alunos do 8.º ano, Análise fatorial, Atitudes, Estatística.

Nos últimos tempos, o constructo “atitude” tem ganho relevo na área académica,
implicando consequências para o ensino e a aprendizagem dos alunos. No domínio da
Estatística, Estrada (2002) propôs e elaborou um questionário, em língua castelhana
(Escala de Actitudes hacia la Estadística, EAE) para avaliar as atitudes em relação à
Estatística de professores do 1.º ciclo em formação inicial e em exercício.
A EAE tem sido aplicada por diversos autores, tendo sido adaptada ao universo de
estudantes universitários, aplicada em vários países de língua castelhana e também em
Portugal, numa versão em português, a professores do 1.º e 2.º ciclo (Martins, 2015). Não
existe, contudo, conhecimento de aplicação da EAE a nível de estudantes do ensino básico.
A escala EAE original (28 itens) foi traduzida para português e adaptada ao universo
dos estudantes portugueses do 8.º ano. A adequabilidade das afirmações foi analisada por
dois professores do ensino básico e dois do ensino universitário, resultando numa escala
de 25 itens; de seguida, esses professores analisaram a contextualização dos 25 itens ao
público-alvo. Posteriormente, os 25 itens foram submetidos a 4 alunos do 8.º ano,
escolhidos aleatoriamente de uma turma de uma escola do distrito do Porto, não incluídos
na amostra do estudo. Esses alunos não revelaram dificuldades na compreensão dos itens
e responderam dentro do tempo estipulado para o efeito. Assim, optou-se por considerar
o conjunto desses 25 itens traduzidos e adaptados como instrumento a ser usado neste
estudo empírico. A versão modificada da escala considerada contém 7 (18) afirmações
que expressam uma atitude favorável (desfavorável) em relação à Estatística. A resposta a
cada item é dada numa escala de tipo Likert com cinco opções de resposta. A pontuação
dos itens tidos como negativos foi invertida.
A EAE adaptada foi aplicada a 332 alunos (143 do sexo feminino), com idades entre
os 12 e os 18 anos e média de 14,4 anos, de dois agrupamentos de escolas (com
características socioeconómicas, estruturas organizacionais e de gestão consideradas
similares) do distrito do Porto, no início do ano letivo de 2014/15, que se encontravam a
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frequentar o 8.º ano, e antes da lecionação do domínio Organização e Tratamento de
Dados (tema de Estatística no ensino básico).
Com as respostas dos alunos realizou-se uma Análise Fatorial Exploratória de dados
ordinais tomando a matriz de correlação policórica. Os dados indicaram o excelente valor
de 0,908 para a medida de adequação de amostragem KMO de um modelo fatorial.
Usando o critério de Kaiser, foram retidos quatro fatores latentes (F1, F2, F3 e F4) no
modelo. Foi aplicado a rotação varimax para melhor interpretação dos fatores. Embora a
percentagem de variabilidade total explicada pelos quatro fatores não seja muito elevada
(F1: 18,3%; F2: 17,4%; F3: 14,1%; F4: 8,3%), foi possível interpretá-los. Para identificar
os fatores do modelo foram suprimidos os pesos fatoriais inferiores a 0,4. Analisando os
itens mais correlacionados com cada fator, concluiu-se que: o fator F1 corresponde a
aspetos relacionados com o gosto pela Estatística e disposição para a sua aprendizagem
(e.g., item 1: Eu gosto da Estatística; item 21: Eu compreendo as fórmulas estatísticas); o
fator F2 corresponde a itens relacionados com a forma como o aluno concebe e enfrenta a
Estatística (e.g., item 3: Tenho dificuldades de compreender a Estatística por causa da
minha maneira de pensar; item 11: Eu fico tenso nas aulas quando o tópico é Estatística); o
fator F3 corresponde a aspetos relacionados com a utilidade quotidiana da Estatística
(e.g., item 9: Os conceitos estatísticos não se aplicam fora da escola; item 22: A Estatística
não é importante na minha vida); e o fator F4 corresponde à aptidão do aluno para o
estudo da Estatística (e.g. item 15: Aprender Estatística requer muita disciplina no estudo;
item 19: A Estatística requer muito cálculo).
Verificou-se que as somas médias das pontuações dos itens por aluno, global e por
fator, foram (ligeiramente) acima do valor neutro à exceção do fator F4. Estes resultados
levam a conjeturar que, em média, alunos do 8.º ano de escolaridade possam exibir
globalmente uma atitude favorável, embora muito ligeira, em relação à Estatística,
manifestando disposição positiva para o tema Estatística, com conceções favoráveis a
compreender a Estatística e a reconhecer a sua aplicação no quotidiano, mas apontam
aspetos negativos nos seus conhecimentos e habilidades em Estatística, indiciando
dificuldades na aprendizagem desse tema
Agradecimentos: Trabalho subsidiado por fundos portugueses através do CIDMA (Centro de Investigação
e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações) da Universidade de Aveiro e FCT (Fundação para a Ciência
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Multilevel typologies: Classic and symbolic data approaches
José G. Dias1
Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), BRU-IUL, Lisboa, Portugal, jose.dias@iscte.pt

1

Abstract: This paper discusses the clustering of nested structures. We compare multilevel
latent class models that take the nested structure into account with alterative solutions. In
particular, we emphasize the advantage of clustering upper-level units without aggregating
lower-level units. Results using synthetic and empirical data provide important
recommendations on how to handle these complex data sets.

Keywords: Multilevel data structures, multilevel analysis, latent class analysis, symbolic data
analysis, European Union.

The increasing amount of available data on the Internet together with new
technologies that allow linking and integrating data from heterogeneous sources have put
enormous pressure on the development of new analytic frameworks. New types of data
may have many distinct characteristics that result from the integration of different layers
of hierarchically structured complex systems from micro to macro levels, i.e., observed
units are nested within units of higher levels. Classical examples are patients nested
within hospitals, students within classrooms, children within families, or employees
within firms. Other examples may deal with space and time dependencies. These
multilevel structures have been extensively researched in the context of statistical
modelling.
A typical problem facing researchers using these complex data structures is to find a
typology of individual observations or units. If these units were randomly selected from a
given population, then traditional clustering (probabilistic or heuristic-driven algorithms)
can be applied. In case these units are organized within upper-level units, the
independence assumption is violated and results do not take the heterogeneity at the
upper-level into account. Alternatively, symbolic data tend to be more focused on the
upper-level and aggregate data at lower level. For instance, clustering schools may result
from the analysis of the distribution of characteristics of students within. This aggregation
ignores the nested structure and heterogeneity at the individual level.
This research compares two different approaches to the problem of clustering
upper-level units of analysis: multilevel and symbolic analyses (Billard & Diday, 2006;
Noirhomme-Fraiture & Brito, 2011).
The Multilevel Latent Class Model (MLCM) assumes at least two levels in the nesting
or hierarchical structure (Vermunt, 2003; Kimberly & Muthén, 2010). The two-level latent
class model considers not only the individual level (Level 1), but also an upper level
(Level 2) to be clustered. The MLCM decomposes the existing heterogeneity in both levels
using latent classes.
Programa e resumos

83

XXV Jornadas de Classificação e Análise de Dados
Escola Naval, Almada, 5 a 7 de abril de 2018

The clustering of symbolic data can be used to cluster units of the upper level of the
hierarchy by aggregating the lower-level units. We apply both a hierarchical and a nonhierarchical clustering algorithm to symbolic data based on the symmetric KL distance.
The application clusters countries based on the similarities regarding types of
transport and reasons of choice. We illustrate the comparison using European
Eurobarometer data. The sample contains 27608 individuals and a total of 28 EU
countries. Weights are available at country level. The application shows that both
analyses suggest three segments of countries with distinct profiles. However, the
multilevel latent class analysis provides a more detailed description of the country-level
segments and retains the individual heterogeneity in three segments.
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Fatores que motivam a escolha de um livro – análise da dicotomia:
compra para oferta versus compra para si próprio
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Sumário: O principal objetivo deste estudo é a identificação dos fatores que determinam
a escolha de um livro de ficção, seja para oferta ou para uso próprio, explorando as
diferenças que possam existir entre estas duas situações. Espera-se, com os resultados
deste estudo, fornecer informações que possam ser úteis a editoras, autores e
comerciantes na definição de estratégias de marketing e de promoção dos livros.
Palavras-chave: Análise Fatorial, Alfa de Cronbach, Livros de Ficção.
Apesar dos livros serem vistos como um produto cultural, Febvre e Martin (2000)
atribuíram ao livro o substantivo de mercadoria, numa verdadeira lógica comercial,
assumindo que editores e livreiros trabalham com fins lucrativos neste setor de atividade
económica. Contudo, há pouquíssimos estudos que investigam os fatores críticos de
sucesso dos livros e como as pessoas os escolhem (Schmidt-Stölting et al., 2011; d’Astous
et al., 2006). Este estudo debruça-se sobre os fatores que determinam a decisão de
compra de um livro, analisando as situações de compra de um livro para oferta e para uso
próprio.
Neste trabalho foram recolhidos dados através de um inquérito que foi distribuído
online e, também, através de uma abordagem pessoal à porta de lojas de comércio de
livros. A recolha de dados decorreu entre janeiro e março de 2016, tendo-se obtido 487
respostas completas ao inquérito. O inquérito incluía questões sobre o número de livros
comprados, lidos e oferecidos no ano anterior, sobre a autoavaliação da impulsividade na
compra de um livro e sobre a importância de vários atributos do livro na decisão de
compra, como por exemplo, o título, a capa, aconselhamento de amigos, publicidade no
local de compra, entre outros. As questões relativas à impulsividade e aos atributos
valorizados na compra do livro eram respondidas para as duas situações em análise neste
trabalho: compra para oferta e para uso próprio.
Na escolha de um livro, os fatores mais valorizados pelos inquiridos foram os
mesmos para as situações de compra para oferta ou para uso próprio: tema/assunto da
obra, recomendação de amigos/familiares, sinopse, título e livro com desconto/promoção.
Foi aplicada uma análise fatorial exploratória (AFE) para encontrar um número
reduzido de fatores, que refletissem o que os consumidores valorizam na escolha de um
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livro. A estrutura fatorial encontrada para as duas situações em estudo, oferta e uso
próprio, foi a mesma. Identificaram-se, para as duas situações, quatro fatores, a saber:
Exposição pública e exibição no local, Reconhecimento do autor/livro, Informação sobre o
autor na capa do livro, Título e capa. O coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado para
avaliar a consistência interna dos itens correspondentes a cada fator, tendo-se
encontrado, para todos os fatores, valores acima de 0,7, o limiar mínimo considerado
aceitável (Garcia-Marques & Maroco, 2006). Quatro itens ficaram de fora da AFE por
terem comunalidades baixas ou por formarem um fator, mas apresentarem uma
consistência interna muito baixa. Estes são precisamente quatro dos cinco itens mais
valorizados pelos inquiridos, o que reforçava a pertinência de serem analisados
individualmente: tema/assunto da obra, recomendação de amigos/familiares, sinopse e
livro com desconto/promoção.
As duas situações em estudo, compra para oferta e para uso próprio, foram
analisadas e comparadas por meio de testes de hipóteses. Além disso, algumas
caraterísticas sociodemográficas foram relacionadas com a atitude na compra de livros.
Encontrou-se evidência de que as mulheres compram e lêem mais livros do que os
homens e são também mais impulsivas na compra para uso próprio. A impulsividade é
mais propicia na compra para uso próprio do que na compra para oferta. Pessoas com
mais habilitações e com mais idade tendem a ler e comprar mais livros. O reconhecimento
do autor/livro é significativamente mais valorizado na compra para oferta do que na
compra para uso próprio e a recomendação de amigos/familiares é mais valorizada na
compra para uso próprio. Estas e outras conclusões deste estudo fornecem pistas úteis à
definição de estratégias de marketing e de vendas com vista a potenciar as vendas de
livros.

Agradecimentos: Este trabalho foi parcialmente apoiado pelo Centro de Matemática da
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da FCT / MEC e cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do
Acordo de Parceria PT2020.

Referências
d’Astous, A., Colbert F. & Mbarek, I. (2006). Factors influencing readers' interest in new book releases: an
experimental study. Poetics, 34 (2), 134–147.
Febvre, L. & Martin, H.-J. (2000). O Aparecimento do Livro. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian.

Programa e resumos

86

XXV Jornadas de Classificação e Análise de Dados
Escola Naval, Almada, 5 a 7 de abril de 2018

Aplicações na Saúde – 6ª Feira, 6 de Abril, Sala 2 (16h40)

Comparative analysis of independent domains of gait derived from
factor analysis in patients with Parkinson’s Disease
Flora Ferreira1, Miguel Gago2,3, Nafiseh Mollaei4, Estela Bicho4, Nuno Sousa3, João
Gama1, Carlos Ferreira1
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Abstract: Factor analysis has been applied to identify gait domains which best combine the
characteristics of gait performance. In this study, factor analysis revealed three independent
domains representing pace, variability and phase. The aim was to investigate whether these
three domains can differentiate the gait performance of Vascular Parkinson’s Disease (VPD)
from Idiopathic Parkinson’s Disease (IPD) and aged-matched healthy control subjects.

Keywords: Factor analysis, Gait domains, Parkinson’s disease.
Gait assessment tools are emerging in clinical practice due of their potential to
provide a more effective disease management (Lord and Rochester, 2013). However,
there are many gait characteristics that describe the complex motor behavior of gait. In
order to provide a structure, facilitating gait measures interpretation, factor analysis has
been used to selected gait characteristics in older adults (Hollmann et al., 2011) and in
patients with Parkinson’s Disease (PD) (Lord and Rochester, 2013). Independent domains
of gait, such as pace, rhythm, variability, asymmetry and postural control were identified.
In this study, we started to apply the factor analysis on our own data composed by 15
VPD, 15 IPD and 15 controls, and then the independent gait domains found were
compared across the three groups.
The 30 patients (24 hours without levodopa medication) and the 15 healthy controls
were asked to walk a 60-meter continuous course in a self-selected walking speed. Two
Physilog® sensors (Gait Up®, Switzerland) positioned on the two foots were used to
measure 22 gait variables of each stride. The mean and the coefficient of variation (CV) of
each gait variable were calculated for all subject’s stride time series. These gait
characteristics were statistically compared between the groups (IPD vs controls, VPD vs
controls and IPD vs VPD) with Mann-Whitney test and 9 characteristics that presented
more significant differences (in particular IPD vs VPD) were selected. Factor analysis
using as extraction method the principal component analysis with varimax rotation was
performed on the selected gait characteristics (Table 1). Scree plot, factor loadings and
cross-loadings were examined to choose the number of factors to retain. Gait domains
were then statistically compared across groups using Mann-Whitney test (significant pvalues <0.05). Data were analyzed with R software (version 3.4.2).
Three orthogonal factors accounted 95% of the variance were found (Table 1). Our
domains labels and loadings are identical to the ones presented in (Hollman et al., 2011).
With exception of Mean of Strike Angle and Mean of Lift-off Angle (not reported yet in
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previous studies) all gait characteristics are load onto in the factors with same labels.
Mean of Strike Angle and Mean of Lift-off Angle were loaded onto the pace factor with
negative and positive loading, respectively. Since strike angle is a positive angle and liftoff angle is a negative angle, in both cases a lower foot elevation (lower absolute value of
the angle) is correlated with higher pace factor score.
Table 1

Factor Loadings of nine gait characteristics on the gait factors rotated and extracted
by factor analysis
Gait characteristics
Pace factor
Variability factor
Phase factor
Mean of Stride Velocity (m/sec)
Mean of Stride Length (m)
Mean of Stance (% gait cycle)
Mean of Double Support (% gait cycle)
Mean of Strike Angle (deg)
Mean of Lift-off Angle (deg)
CV of Stride Velocity (%)
CV of Stride Length (%)
CV of Stride Time (%)

Percentage of Variance

-0,797
-0.830
0.269
0.451
-0.788
0.802
0.356
0.403
0.386
37%

-0,405
-0.415
0.321
0.271
-0.311
0.463
0.879
0.801
0.832
33%

-,376
-0.343
0.896
0.827
-0.421
0.216
0.284
0.347
0.238
25%

Table 2 presents factor scores estimated by Anderson-Rubin Method of the three
groups on each factor. Higher factor scores denote worse performance. VPD in general
have worse factor scores than IPD and controls. Significant differences were found for
pace factor score across all the intergroup comparisons.
Table 2 Intergroup comparative analysis of gait domains

VPD
(n=15)
Factor
Pace
Variability
Phase

IPD
Controls
(n=15)
(n=15)
Median[Minimum,Maximum]

1.02[-0.49,2.39]

-0.06[-1.18,1.71]

-0.73[-1.57,-0.04]

-0.01[-1.05,3.94]

-0.25[-1.11,1.71]

-0.46[-1.05,0.59]

0.66[-1.51,1.56]

0.11[-1.73,2.03]

-0.50[-1.42,0.92]

VPD vs
IPD
p=0.026
p=0.429
p=0.663

VPD vs
Controls
P-Value
p<0.001
p=0.152
p=0.071

IPD vs
Controls
p=0.003
p=0.548
p=0.221

This study shows that gait domains can be useful to differentiate the gait of VPD, IPD
and controls. Further studies with larger sample size and gait characteristics are required
to enhance our understanding of the different gait domains and their utility as mirrors of
gait performance as well their neuroanatomical correlates.
Acknowledgments: This work was partially supported by the projects NORTE-01-0145-FEDER-000016
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of the North (NORTE2020), under PORTUGAL2020 and FEDER.
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Spatio-Temporal Econometric Modeling of the Saúde24 line saving calls
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Summary: One of the most important factors regarding hospital costs are urgency
admissions, which can possibly be mitigated by the use of national health lines such as
the Portuguese Saúde24 line (LS24). In a hospital savings economic context, this study
investigates spatio-temporal dependencies in the number of (saving) calls to LS24 in
each Portuguese municipality over the period 2010-2016, under both a hierarchical and
an autoregressive perspective.
Keywords: Autoregressive models, Bayesian Analysis, Hierarchical models, Poisson,
Space-time Correlation.
Urgency admissions are one of the most relevant factors regarding hospital costs in
the Portuguese health care system, consuming large financial and human resources.
Considering that possibly a substantial part of the admissions corresponds to non-urgent
cases that could be handled by primary health care services, namely the general
practitioner (GP), or in a self-care basis eventually assisted by a remote nursing service,
helps to understand why the Portuguese hospital urgency service became one of the most
important worries of the Portuguese Health Ministry over the last years. Within this
context in April 2007 a Portuguese National Health Line, Saúde24 line (LS24), was
created to improve accessibility to health care and to rationalize the use of existing
resources. The LS24 service directs users to the most appropriate institutions of the
public health service or offers counsels on self-care measures. It is hoped that its use
mitigates the unnecessary urgent care in hospitals and that the reached savings can be
channeled to other needy areas, which represents the motivation of this study.
The data considered in this study were provided by the Support Unit of the Call
Center of the National Health Service of the Portuguese Directorate-General of Health.
This work focuses on the number of Triage, Counseling and Routing (TCR) calls in which
the caller’s initial intention was to go to a hospital urgency but, by using the health line
the final disposal is a non-emergent situation, that does not require hospital emergency
care. These are the calls analyzed in this work, described as LS24 saving calls. These calls
are considered at municipality level, in Continental Portugal, over the period 2010-2016.
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This analysis allows to evaluate the economic impact of the use of this health line, and the
resulting cost savings by avoiding unnecessary urgent care in a hospital.
Under a Bayesian paradigm, the spatio-temporal structure is modeled with a set of
autocorrelated random effects, resorting to Integrated Nested Laplace Approximations
(INLA) methodology (Blangiardo et al. 2015), within two different modeling approaches
for count data, one more used in spatial econometrics, the autoregressive, and another
that is more used in spatial statistics, the hierarchical, implementing a spatio-temporal
Bayesian econometric alternative approach for count data (Simoes et al. 2017). For these,
conditionally autoregressive (CAR) models and simultaneously autoregressive (SAR)
models are considered in modeling the spatial structure underlying these lattice data.
The results obtained for the LS24 data are concordant in terms of the different
approaches, being slightly better for the autoregressive approach, which might not be the
first choice in terms of the modeling. A spatial structure was evident from the analysis as
well as a slight temporal trend. The considered space-time interaction effects did not
seem to be of added value, however when exploring other possibilities for which a
specific structure is defined for these effects seem to improve performance. Therefore, for
the dynamic formulation of the spatio-temporal Poisson model the time effect is further
explored by resorting to other possibilities for spatio-temporal modeling, where both
spatial and temporal effects are given a Leroux et al. (2000) CAR prior distributions or by
additionally considering a set of independent space-time interactions.
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Aplicação de técnicas de reconhecimento de padrões na gestão da
saúde suplementar do Brasil
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Sumário: Este trabalho tem como objetivo utilizar técnicas de reconhecimento de
padrões para identificar operadoras de planos de saúde com propensão a índices de
sinistralidade críticos (superiores a 85%). Para tal, foram utilizadas as técnicas de
análise discriminante, regressão logística, árvores de classificação, random forest e redes
neuronais. Os níveis de sinistralidade, a partir dos quais as operadoras foram
classificadas como tendo ou não IS críticos, foram calculados para 2016, e as variáveis
preditoras utilizadas foram indicadores financeiros dos anos de 2013 (modelo I), 2014
(modelo II) ou 2015 (modelo III). Os resultados mostram que é possível prever com uma
boa acurácia um nível elevado de sinistralidade com até três anos de antecedência
usando a técnica de redes neuronais.
Palavras-chave: Operadoras de planos de saúde; Técnicas de reconhecimento de
padrões; Indicadores financeiros.
Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar do Brasil,
em 2017, entre dezembro de 2007 e dezembro de 2016, o número de usuários da saúde
suplementar cresceu 21%, atingindo 25% da população brasileira. Contudo, o número de
operadoras, no mesmo período, caiu de 1.627 para 1.095. Guimarães & Nossa (2010)
atribuem essa tendência de diminuição na quantidade de OPS aos custos crescentes
associados à saúde. Em 2016, os custos assistenciais das operadoras, segundo a ANS,
atingiram R$ 137 bilhões, frente aos R$ 41 bilhões em 2007, o que representa um
crescimento de 234% nos últimos dez anos, superando o crescimento da receita no
mesmo período (212%).
Um dos principais indicadores para avaliar a capacidade de uma operadora de se
manter financeiramente sustentável é o índice de sinistralidade (IS), que relaciona os
eventos indenizáveis líquidos (a sua despesa operacional) com as contraprestações
efetivas (sua receita operacional). Em geral, considera-se preocupante um valor acima de
85% para este índice (Souza, 2014). Neste contexto, predizer com antecedência o
surgimento de um IS crítico (>85%) através da utilização de técnicas de reconhecimento
de padrões combinadas com indicadores comumente utilizados em análises financeiras,
poderá auxiliar os processos de gestão e tomada de decisão dessas operadoras.
Nesta pesquisa, aplicaram-se 5 técnicas de classificação supervisionada (análise
discriminante, regressão logística, árvores de classificação, random forest e redes
neuronais) e compararam-se as respetivas capacidades preditivas para identificar, a
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partir de 13 variáveis independentes (rentabilidade sobre os ativos, margem líquida, giro
de ativo, índice de despesas administrativas, liquidez corrente, liquidez geral, liquidez
imediata, índice de endividamento, composição do endividamento, prazo médio de
contraprestações recebidas, prazo médio de pagamento de eventos, modalidade da
operadora e número de beneficiários), quais as operadoras com IS crítico. Deste modo, a
variável dependente é uma variável binária que identifica se a operadora tem ou não um
IS crítico. Consideraram-se 3 modelos: o modelo I considera os indicadores financeiros de
3 anos antes, ou seja, de 2013; o modelo II considera os de 2014; e o modelo III os do ano
anterior, ou seja, 2015. A amostra utilizada nesta pesquisa compreende 523 operadoras,
das quais 103 apresentaram situação crítica no ano de 2016, enquanto as demais 420
operadoras mantiveram-se dentro do patamar desejável de sinistralidade.
A amostra foi divida aleatoriamente em duas, uma de treino com 262 operadoras (52
operadoras com IS crítico e 210 saudáveis) e uma de teste com 261 (51 com IS crítico e
210 saudáveis). A capacidade preditiva dos modelos ajustados foi avaliada a partir das
áreas abaixo da curva ROC (AUC) na amostra de teste, apresentadas na Tabela 1.
Tabela 1 - AUC dos modelos de classificação (amostra de teste)
Modelo

I

II

III

Análise Discriminante

0,53140

0,54220

0,64660

Regressão Logística

0,52390

0,55110

0,75480

0,53240

0,53660

0,72940

Random Forest

0,51200

0,54100

0,69830

Rede Neuronal

0,73660

0,76030

0,91350

Árvore de Classificação

As redes neuronais apresentaram um desempenho superior às demais técnicas, que
têm, em geral, um desempenho razoável (em torno de 70%) apenas com um ano de
antecedência do evento, enquanto que as redes neuronais conseguem manter-se acima
dos 70% nos três anos, atingindo uma AUC superior a 90% em 2015. Os resultados
mostram que é possível prever com antecedência a ocorrência de situações de
sinistralidade crítica das operadoras de saúde.
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Aplicações na Saúde – 6ª Feira, 6 de Abril, Sala 2 (17h40)

Administração de fluidos em pacientes com pancreatite aguda: um caso
de estudo
Ana Cristina Matos1, Carla Henriques2, Catarina Afonso3, Jorge Pereira4
1 ESTG, Instituto Politécnico de Viseu; Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde
(CI&DETS), amatos@estv.ipv.pt ;
2 ESTG, Instituto Politécnico de Viseu, Centro de Matemática da Universidade de Coimbra
(CMUC), Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde (CI&DETS),
carlahenriq@estv.ipv.pt ;
3 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, catarina1afonso@gmail.com ;
4 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, docjota@netcabo.pt
Sumário: A administração de grandes volumes de fluidos nas primeiras horas de
instalação da doença é uma das terapias sugerida na pancreatite aguda. Existe, no
entanto, alguma controvérsia sobre o efeito desta fluidoterapia agressiva relativamente
ao aparecimento de complicações clínicas. Neste estudo explora-se a relação da
fluidoterapia e o aparecimento de complicações. Modelos de regressão logística foram
utilizados para identificar fatores de risco. Aplicam-se curvas ROC para relacionar a
quantidade de fluidos e a ocorrência de complicações.
Palavras-chave: Complicações, Curvas ROC, Fluidoterapia, Regressão logística.
Com o objetivo de explorar a relação entre administração de fluidos nas primeiras 48
horas em pacientes com pancreatite aguda e o desenvolvimento de complicações,
apresenta-se um estudo retrospetivo que incluiu registos de 109 pacientes do Centro
Hospitalar Tondela Viseu. Vários tipos de complicações poderão ocorrer nestes pacientes:
complicações locais, complicações tardias, complicações sistémicas, necessidade de
cirurgia, infeção ou morte. Para cada complicação consideraram-se dois grupos: um grupo
que inclui os pacientes com presença da complicação e um outro grupo com pacientes
onde a complicação não se manifestou. Para cada complicação, através de uma análise
exploratória dos dados e aplicação de testes estatísticos (Mann-Whitney, Qui-quadrado e
teste Exato de Fisher), foi possível identificar as variáveis clínicas (Proteína C-reativa,
Hematócrito, tipo de pancreatite, glicémia, entre outras) que diferenciavam pacientes com
presença de complicação e sem complicação.
Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) foram usadas para relacionar a
quantidade de fluidos administrados nas primeiras 48h com a ocorrência de cada
complicação e para determinar pontos de corte para a quantidade de fluidos que
representassem um bom compromisso entre sensibilidade e especificidade (Tabela 1). Os
pontos de corte indicam valores de quantidade de fluidos que poderão definir limiares
críticos entre ter e não ter complicação. Eles são úteis na prática clínica para dar uma
ideia do valor a partir do qual a administração de mais fluidos poderá não ser benéfica.
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Tabela 1: Resultados das curvas ROC
Complicação
Complicação local
Complicação tardia
Infeção
Necessidade de cirurgia

n
14
13
14
14

AUC (95% IC); valor de p
0,81(0,67; 0,95); p<0,005
0,72(0,53; 0,91); p=0,012
0,67(0,48; 0,87); p=0,099
0,73(0,56; 0,91); p<0,005

Fluido
(ml)
Sens./Espec.
7182 ml; 0,86/0,66
7742 ml; 0,69/0,76
8556 ml; 0,57/86,3
7182 ml; 0,71/0,64

-

Não se registou relação estatisticamente significativa entre a terapia de fluidos com a
morte nem com a ocorrência de complicações sistémicas.
Aplicaram-se modelos de regressão logística para avaliar a significância de uma
fluidoterapia agressiva na ocorrência de cada complicação a par de outras variáveis que
se revelaram significativas na análise univariada precedente. Para as complicações em
estudo apresentadas na Tabela 1, observa-se que, na presença dos níveis de fluidos
administrados, as variáveis clinicas que se tinham revelado diferenciadoras da
complicação foram excluídas dos modelos. Independentemente do estado de gravidade do
paciente aquando a admissão hospitalar (quantificado através do score clínico Ranson) e
do tipo de pancreatite, os elevados níveis de fluidos administrados nas primeiras 48 horas
revelaram-se associados ao desenvolvimento de complicações locais, complicações
tardias e infeção.
Este estudo contribui para a controvérsia sobre os efeitos da fluidoterapia agressiva
no desenvolvimento de complicações clínicas (Mao et al., 2009) e sugere futuras
investigações envolvendo estudos mais alargados.

Agradecimentos: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para Ciência e
Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/Multi/04016/2016. Agradecemos adicionalmente ao Instituto
Politécnico de Viseu e ao CI&DETS pelo apoio prestado.
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Data Mining – Sábado, 7 de Abril, Sala 1 (9h30)

The Development and Internationalization of Rural Tourism in Inland
North and Centre Alentejo region: focusing on the Brazilian tourists
Margarida G. M. S. Cardoso1, Elisabeth Kastenholz2, Eugénia Inácio3
1 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Business Research Unit (BRU-IUL),
Lisboa, margarida.cardoso@iscte-iul.pt ;
2 Universidade de Aveiro, Department of Economics, Management, Industrial Engineering
and Tourism, Aveiro, elisabethk@ua.pt ;
3 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Business School, Lisboa,
eugenia_inacio@yahoo.com
Abstract: This study addresses the development and internationalization of Rural
Tourism in the Inland North and Centre of Alentejo (INCA). It focuses on the role played
by visitors from Brazil. Primary data was collected via survey and exploratory
interviews. An exploratory statistical analysis of the survey data was conducted with
univariate analysis (descriptive statistics), bivariate (crosstabs and measures of
association – Cramer’s V and Eta) and multivariate analysis (Principal Components
Analysis).
Key words: Alentejo, Brazilian Tourist Market, Internationalization, Rural Tourism.
This study addresses the development and internationalization of Rural Tourism –
RT- (in particular rural tourism accommodation), in a specific region of Portugal - the
Inland North and Centre of Alentejo (INCA), focusing specifically on the role played by
visitors living in Brazil (Brazilian tourists). The basis for this exploratory research project
was the research question: “How may Brazilian tourists be attracted to RT in the INCA
region?”.
A case study approach was used focusing on registered lodging units (with rural
features or manor houses) in the INCA Region, integrating primary and secondary
sources, semi-structured interviews of managers of lodging units, trade and institutional
agents, as well as a survey directed at residents of Brazil, here considered potential clients
of the region’s establishments. According to our interviews, supply and institutional
agents describe the Brazilian tourist market as: “middle aged (40-55 years) “,“short stay
visitors (1-2 or 4-5 days) “, “Luso-descendents travelling with family“ or “business men/
women“, “upper middle class“, “highly educated“, “interested in the region’s culture and
animation“, “very kind and cheerful“, “demanding and requiring premium service“.
The online survey of the potential market of Brazilian tourists collected data from
residents of Brazil through various channels: Facebook, personal acquaintances, family
members and a network of Brazilian contacts in Portugal and Brazil. Brazilian universities
were also included, especially those with protocols/agreements with the University of
Aveiro and with ISCTE-IUL. The convenience sample collected totals 143 valid responses
(74% fully completed).
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An exploratory descriptive analysis was conducted, as well as Principal Components
Analysis (PCA) to better understand the latent structure of “Motivations for taking
holidays in Portugal” and of “Attributes that tourists value the most in a rural holiday in
Portugal” – (Maroco, 2003). Categorical Principal Components Analysis (CATPCA) was
first used to allocate numerical quantifications to the categories of the Likert scales, which
were then used as input to PCA. The PCA regarding motivations revealed the dimensions
(rotated components): “Nature”; “Social and health”; “Gastronomy and rural life”;
“Exploring new experiences and history” and “Meeting relatives”. The dimensions
(rotated principal components) of most valued aspects of rural holidays in Portugal were
designed as: “Basic hospitality features (friendliness, accessibility, information,
accommodation)”; “Nature, tranquility and safety”; “Rural landscape, historic and cultural
heritage”; “Gastronomy and wines”; “Walking and rural environment”; “Entertainment
and language”; “Authenticity of place”; “Attractions/ places of interest” and “Good value
for money”. Six consumer behaviour and profile variables were additionally analysed as
possible moderator variables responsible for differences in motivations or features
valued most in a rural holiday in Portugal. Particularly differences were noted between
Brazilians who had not yet been in the INCA region and those who had. For this purpose,
Cramer’s V and ETA association measures were used. The results showed weak
associations, but some features differed for INCA visitors versus non-visitors. Specifically,
the internet as a means of booking accommodation was more used by INCA visitors than
by non-visitors of the region. Those who had visited INCA before tended to spend more in
their rural holidays stay. The tourists who had visited the INCA region clearly valued
more “Entertainment and language” and “Good value for money”, while being more
motivated by “nature” and “meeting relatives” than non-visitors.
This study suggests that Brazilian tourists deserve a differentiated marketing
approach, in line with their main motivations and features most valued. Apart from the
role of roots tourism, general cultural proximity of the Brazilian market, also in terms of
ease of communication, seems to be a relevant asset that Portuguese rural areas should
focus upon (Kastenholz, 2010). The beauty of natural landscape and entertainment
opportunities should also be used when developing new experience products Brazilian
tourists seem to be particularly attracted to. In this attempt to internationalize RT in this
region, the collaboration of several stakeholders may help in defining appropriate and
sustainable development strategies targeted to well-defined and well-understood target
markets.
Acknowledgements: to all respondents who generously accepted participating in this study.
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Data Mining – Sábado, 7 de Abril, Sala 1 (9h50)

Text Mining Para Avaliação de Conhecimentos Baseada em Respostas a
Questões Abertas
Luis Agonia Pereira1, Valter Vairinhos2, Carmen Patiño3
1 Consultor em Sistemas de Informação e Formação, luis.agonia.pereira@gmail.com ;
2 Escola Naval, CINAV e ICAA, valter.vairinhos@sapo.pt ;
3 Universidad de Salamanca,Departamento de Estadística, carpatino@usal.es
Sumário: Neste trabalho apresenta-se uma síntese da investigação em avaliação
automática de textos de resposta a questões abertas, identificando-se alguns problemas
inerentes ao seu desenvolvimento e aplicação prática. Apresentam-se investigações em
curso visando o desenvolvimento de instrumentos de software tendo como
destinatários os Professores e os Estudantes visando automatizar demoradas tarefas
“manuais” de análise destes textos (contagens, comparações, deteção de palavras e
outras formas), capazes de fornecerem elementos estatísticos que permitam a respetiva
avaliação ou autoavaliação.
Palavras-chave: Text-mining, Avaliação, Questões abertas.
Ultimamente têm sido realizados grandes progressos na investigação e
operacionalização de software para a avaliação e classificação automática da
aprendizagem baseada em textos de resposta a questões abertas (Shermis et al, 2003),
(Landauer et al, 2007). É o caso dos Estados Unidos em que muitos exames oficiais são
hoje em dia classificados automaticamente com resultados indistinguíveis dos obtidos
pelos métodos tradicionais com classificações dadas pelos professores (Mao et al, 2018).
Neste trabalho refere-se um projeto em que os autores estiveram envolvidos e também
algumas dificuldades inerentes ao desenvolvimento deste tipo de produtos, que, para
serem “treinados” e validados, exigem o recurso a grandes volumes de dados que, em
geral, só o Estado possui, não os disponibilizando, principalmente devido a questões de
confidencialidade (Pereira, 2013). Face à evolução tecnológica (computação, análise
estatística de textos e acessibilidade das linguagens de programação) outras soluções
encontram agora condições favoráveis. Neste trabalho analisam-se sobretudo abordagens
que conduzam ao desenvolvimento de instrumentos que permitem executar rapidamente,
sobre os conjuntos de textos gerados pelos alunos, tarefas demoradas que têm impedido a
aplicação das questões de resposta aberta no ensino e na aprendizagem. É o caso da
extração, a partir dos textos de resposta dos estudantes, de atributos característicos como
contagem de palavras, deteção das ocorrências de certos termos ou expressões e, até, de
atributos mais abstratos como a legibilidade de um texto. De facto, estes instrumentos
(software) permitem agora, mais do que fornecer ao Professor o resultado final de um
processo automático (caixa negra), dotá-lo de elementos de decisão (a que dificilmente
teria acesso face ao tempo necessário para a sua obtenção, em tempo oportuno, pelos
métodos tradicionais) que lhe permitam tomar decisões sobre as quais tenha total
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controlo. Estes instrumentos podem também ser usados pelos estudantes na
autoavaliação, num contexto de aprendizagem sem professor.
Na construção das interfaces utilizador / máquina e tratamento estatístico, usaramse as linguagens de programação C#, Pascal e R. Entre as diversas técnicas usadas,
citamos, a título de exemplo, depois da representação vetorial dos textos de resposta, a
utilização de biplots para a expressão gráfica de espaços semânticos e biplots associados
com técnicas de classificação automática, para estudar relações entre textos e palavras.
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Data Mining – Sábado, 7 de Abril, Sala 1 (10h10)

Analysing Chatbots Data with Data Mining
Catarina Amaral1, Adriano Rivolli2, Luis Guardão3, Cláudio Sá4, Carlos Soares5
1 INESC TEC, up201303169@fe.up.pt ;
2 INESC TEC, rivolli@usp.br ;
3 INESC TEC, luis.guardao@inesctec.pt ;
4 LIACS, c.f.de.sa@liacs.leidenuniv.nl ;
5 INESC TEC, csoares@fe.up.pt
Abstract: The use of chatbots in business contexts, as a way of communicating with
customers, is becoming more common nowadays. With this increase of machine-tohuman interactions, the question arises of whether communication is being performed
correctly or if it can be improved. Considering the non-trivial structure of dialogs,
current Data Mining techniques might not suffice in answering these questions. For this
reason, this paper presents a new approach for the discovery and visualization of
unusual behavioural patterns in the dialogs of chatbots. This approach may serve as an
alternative decision support tool for business entities that make use of this type of
interactions with their clients.
Key-words: Chatbots analysis, Data analysis, Pattern mining, Sequence mining,
Subgroup discovery.
The most successful chatbots are constantly adapting and revising their conversation
flows in response to their users. In this way the analysis of chatbots' conversations is
increasingly an opportunity to improve the quality of services. The dialog flow in a
chatbot conversation is not homogeneous and there is a lot of implicit subjectivity.
Therefore, understanding the improvements that must be made, or realise the best
practices, is of great importance. However, this task can be quite challenging and timeconsuming, so there is a need to find methods to automate this analysis
In this preliminary work, we propose to address this problem with a combination of
sequence mining and subgroup discovery. While the former is concerned with finding
frequent patterns in sequences, the latter is interested in the discovery of patterns with
unusual behaviour. A pattern is considered unusual when its behaviour deviates from the
population. In practical terms, we first employ a sequence mining algorithm, the CMSPAM (Co-occurrence MAP - Sequential PAttern Mining), which is used to find the
frequent sequences in the chat logs. Given this set of frequent sequences, a subgroup
discovery method will use indicators, defined from business criteria, like “user provides
email”, “user provides phone number”, etc to assess the unusualness of the patterns.
When compared with the indexes to the whole chat logs (in subgroup discovery terms:
the population), a filtering step can be performed to discard those whose indexes which
are similar to the population, and therefore, not unusual.
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The chat logs used in this work contain: the sessions of users, the description of the
dialog path in each user’s session and the rules indicating the only possible paths of the
dialogs. The chat rules were organized in a directed graph (Figure 1), where the nodes are
the interactions and the edges represent the possible paths of the conversation. Each
session, between a user and bot, was mapped to a sequence item. The sequence patterns
can be represented as a set of connected nodes.
Due to space limitation we illustrate the potential of our approach with the
discussion of one unusual sequence pattern. This unusual sequence was assessed in terms
of the indicator “user provides phone number”. In this sequence, 76% of the users who
took this path in the dialog (bold nodes in Figure 1) are giving their phone number to the
chatbot. For comparison, the index of the population is 5%, which means that only 5% of
all the users are giving their phone number.

Figure 1: Visualization of the chat rules and the discussed pattern

In future work we would like to expand this approach to test more algorithms and
datasets. We hope that the findings resulting from this research can help chatbot design
teams to, for example, correct flaws in their systems which otherwise would not be
evident.
References
Fournier-viger, P., & Lin, J. C. (2017). Survey of sequential pattern mining. Data Science and Pattern
Recognition, 1(1), 54–77.
Herrera, F., Carmona, C. J., González, P., & del Jesus, M. J. (2011). An overview on subgroup discovery:
Foundations and applications. Knowledge and Information Systems, 29(3), 495–525.
Fournier-Viger, P., Gomariz, A., Gueniche, T., Soltani, A., Wu., C., Tseng, V. S. (2014). SPMF: a Java OpenSource Pattern Mining Library. Journal of Machine Learning Research (JMLR), 15, 3389-3393.

Programa e resumos

100

XXV Jornadas de Classificação e Análise de Dados
Escola Naval, Almada, 5 a 7 de abril de 2018

Classificação II – Sábado, 7 de Abril, Sala 2 (9h30)

Hábitos de comunicação dos adolescentes - Facebook vs Telefone
Conceição Rocha1, Pedro Quelhas Brito2, Susana Pereira3
1 LIAAD, INESC TEC, Universidade do Porto, conceicao.n.rocha@inesctec.pt ;
2 FEP & LIAAD, INESC TEC, Universidade do Porto, pbrito@fep.up.pt ;
3 INESC TEC, Universidade do Porto, susana.r.pereira@inesctec.pt
Sumário: Neste trabalho, estudamos uma maneira de explorar e extrair mais
informações de conjuntos de dados com uma estrutura de árvore hierárquica. Propomos
a identificação de grupos através do uso da distância de Mahalanobis-Wasserstein como
medida de semelhança entre os casos. Esta metodologia permite separar os casos e
identificar os perfis associados aos grupos com base na distribuição de todas as variáveis
que caracterizam cada tópico associado a cada caso. É apresentada uma aplicação a um
conjunto de entrevistas de adolescentes em relação aos seus hábitos de comunicação.
Palavras-chave: Classificação, Distância de Mahalanobis-Wasserstein; Distribuições
empíricas multivariadas, Estrutura de árvore hierárquica, Perfil.
Dados com uma estrutura hierárquica geralmente não são tratados de forma
eficiente se recorrermos a uma matriz onde os casos estão por linhas e as variáveis estão
por colunas. Considerando um conjunto de N indivíduos representado pelo índice i (caso i
com i = 1, ..., N), e associado a cada caso i temos um conjunto diferente de objetos
representados pelo índice j (objeto j com j = 1, …, ni) e cada um é caracterizado por K
variáveis, isto é, temos variáveis Xijk, com i = 1, ..., N; j = 1, ..., ni para cada i; e k = 1, ..., K. Os
dados com uma estrutura hierárquica podem ser identificados em muitas situações, em
particular, sempre que pretendemos estudar variáveis associadas a diferentes "links" em
cada caso. A preocupação com esses dados está associada à variabilidade de entrada. Os
dados têm, pelo menos, dois tipos de variabilidade, uma devido ao caso em si e outra
devido ao "link" ou à rede social.
Neste trabalho, o nosso objetivo é propor uma metodologia para analisar e fazer a
inferência de conjuntos de dados com uma estrutura hierárquica, levando em
consideração os diferentes tipos de variabilidade que apresentam. Primeiro, agrupamos
os casos e identificamos os seus perfis com base na distribuição de todas as variáveis que
caracterizam cada assunto associado a cada caso. Só então fazemos uma inferência ou
modelamos os dados por grupos. Considerando que, para cada caso i, temos a
distribuição das variáveis, propomos usar a distância Mahalanobis-Wasserstein como
medida de similaridade entre os casos, na classificação não supervisionada. Esta distância
foi proposta para comparar dados representados por histograma, mas neste trabalho
consideramos a sua aplicação em dados que ainda não foram agrupados.
É descrita uma aplicação a um conjunto de entrevistas de adolescentes sobre seus
hábitos de comunicação. Os entrevistados responderam a várias perguntas sobre o tipo
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de contactos que eles têm em seu telefone, Facebook, email ou messenger, além da
frequência da comunicação entre eles. Neste trabalho, também foram criadas quatro
variáveis discretas para traduzir esta informação de forma quantitativa.
Analisamos se o uso do Facebook como instrumento é independente do grau de
proximidade com o interlocutor, bem como se a frequência das comunicações é
independente do instrumento (Facebook ou Telefone). Fazemos essa análise para dois
grupos de contactos, o grupo da família e o grupo de amigos. Primeiro, consideramos
todos os contactos independentemente da sua origem ou caso. Em segundo lugar,
procedemos a uma classificação não supervisionada de indivíduos (casos) com base na
origem do contacto e no instrumento, ou instrumentos, associados a cada contacto e só
posteriormente procedemos à análise.

Agradecimentos: Este trabalho é parcialmente financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte de
Portugal (NORTE 2020), no âmbito do Acordo de Parceria PORTUGAL 2020 e através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) no âmbito do projeto ”TEC4Growth - Pervasive Intelligence, Enhancers
and Proofs of Concept with Industrial Impact/NORTE-01-0145-FEDER-000020”.
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Classificação II – Sábado, 7 de Abril, Sala 2 (9h50)

Modelo de equações estruturais com mínimos quadrados parciais na
avaliação da síndrome de burnout
Luis M. Grilo1,2,3, Helena L. Grilo4, Elisa Martire5
1 Instituto Politécnico de Tomar (IPT), Unidade Departamental de Matemática e Física,
lgrilo@ipt.pt ;
2 Centro de Matemática e Aplicações (CMA), FCT da Universidade Nova de Lisboa;
3 Centro de Investigação em Cidades Inteligentes (C2I2) do IPT, Portugal;
4 Centro de Investigação Aplicada em Economia e Gestão do Território (CIAEGT) do IPT,
Portugal, helenagrilo56@gmail.com ;
5 Instituto Politécnico de Tomar and Università di Torino, Italia, elisa.martire@edu.unito.it
Sumário: Na União Europeia e, em particular, em Portugal a percentagem de
trabalhadores com síndrome de burnout, tem vindo a crescer em diversas atividades.
Para avaliar esta situação de distress num setor de serviços português, foi utilizado um
questionário, validado internacionalmente, com variáveis em escala tipo Likert. A partir
de uma amostra representativa foi estimado um modelo com o algoritmo PLS-SEM. A
significância estatística dos coeficientes das trajetórias foi analisada com recurso ao
bootstrap. Como esperado, o constructo stress tem um efeito direto no burnout.
Palavras-chave: Bootstrap, COPSOQ, PLS-SEM, Saúde no trabalho, Stress.
Introdução
O burnout terá sido descrito pela primeira vez, em 1974, pelo psicanalista
americano, de origem alemã, Herbert Freudenberger, como "(…) um estado de
esgotamento físico e mental cuja causa está intimamente ligada à vida profissional".
Atualmente, a generalidade dos autores define o estado de burnout como uma resposta
complexa ao stress profissional prolongado ou crónico (Bakker et al., 2014; MonteroMarin et al., 2016).
Esta síndrome apresenta elevada incidência em diversas atividades, nos médicos e
enfermeiros, nos polícias, em profissionais da área da educação (em particular nos
docentes com turmas de grande indisciplina) e em funcionários de diferentes serviços,
especialmente com atendimento ao público. Como o desajustamento laboral é
considerado uma das fontes do burnout há que avaliar regularmente o estado dos
trabalhadores de modo a evitar consequências negativas para estes, para as instituições e,
em geral, para as economias nacionais.
Material e Métodos
O Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) é um dos instrumentos que
considera dimensões psicossociais relevantes, sendo utilizado internacionalmente para
avaliar riscos psicossociais e o seu impacto na saúde e bem-estar dos trabalhadores. A
versão curta do COPSOQ, de 41 questões (variáveis qualitativas em escala ordinal de tipo
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Likert, com 5 categorias), e adaptada para português (Silva, 2016) foi aplicada a
trabalhadores de um importante setor de serviços em Portugal, tendo sido obtida uma
amostra representativa, de mais de 5000 questionários. Tendo por base a literatura
especializada e alguma experiência dos autores, foi proposto um modelo reflexivo de
equações estruturais (Structural Equation Modeling - SEM), e o modelo estimado
(submodelos de medida e estrutural) foi obtido com o método dos mínimos quadrados
parciais (Partial Least Square - PLS). O procedimento não-paramétrico bootstrap BCa
(Bias-Corrected and Accelerated), não exige a normalidade dos dados, foi usado para
testar a significância estatística de vários resultados obtidos com a aplicação do PLS-SEM
(Hair et al., 2017).
Resultados e conclusões
No modelo de medida foram considerados critérios de confiabilidade composta
(composite reliability) para avaliar a consistência interna. Para validar a sua convergência
foram considerados critérios de confiabilidade do indicador individual e a variância
média extraída (average variance extracted – AVE). Para a validade discriminante foi
usado o novo critério Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT).
No modelo estrutural foram avaliados a significância estatística dos coeficientes das
trajetórias e os coeficientes de determinação (R2). Foram, também, calculados e
analisados o tamanho do efeito (effect size), f2 Cohen’s indicator, e a qualidade do ajuste
do modelo, com base no Standard Root Mean Square Residual (SRMSR).
As variáveis consideradas no modelo estimado com o PLS-SEM, que verificou todos
os critérios estatísticos, fazem sentido à luz das teorias psicossociais e a avaliação do
modelo estrutural permitiu concluir que a teoria subjacente foi confirmada
empiricamente. Os resultados estatísticos obtidos com este estudo de caso indicam que o
stress pode conduzir os trabalhadores desta empresa portuguesa à síndrome de burnout.
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Classificação II – Sábado, 7 de Abril, Sala 2 (10h10)

Posterior probability SVMs for recommender system
A. Pedro Duarte Silva1
1 Católica Porto Business School and CEGE, Univ. Católica Portuguesa (Porto)
psilva@porto.ucp.pt
Abstract: Binary regression Support Vector Machines with both l1-norm and l2-norm
margin penalties are applied to a book recommender system. The choice of l1-norm
penalties allows for the handling of larger data problems. The proposed methods are
compared amongst themselves and with classical binary regression methods.
Keywords: Support vector machines, Recommender Systems, Machine learning, Big
data.
Assume that a set of given objects partitioned into two well defined groups can be
described by the random pairs z = (x, y), xX, yY, where X is some generic attribute
domain and Y = {-1,+1} is a set of group labels. Then, given a training sample of l
independent examples, z1, z2, …,, zl drawn from some unknown but common distribution,
the a posterior membership probabilities, P(y=+1|x) and P(Y=-1|x), can be approximated
from the solutions of non-standard Support Vector Machines solving the sequence of
optimization problems:
1 l
(1)
min  L( y i )  i   || h || 2H k
l i 1
subject to:

y i (h(x)  b)  1  ε i ; ε i  0 (i  1,...,l) ,
where L(+1):= + p-, L(-1) :=  - p+, h(.): X HK is a map into some Reproducing
Kernel Hilbert Space (HK) with norm ||. ||

, p-, p+ are the training sample proportions for

groups with labels -1 and +1, and - , + are varying specifications for the corresponding
prior probabilities of group membership (Wang et al. 2007).
In this talk we will describe the application of variants of this approach to a large
book recommendation problem previously analyzed by Ziegler et al. (2005) using
standard SVMs. In particular, we will consider both Wang et al. proposal as well as a
variant that replaces the l2-norm regularization term || h || 2H k , by a l1-norm penalty
regularization in the spirit of similar proposals of Mangasarian and Thompson (2008) for
standard two group classification SVMs. It is known (Mangasarian and Thompson 2008)
that l1-norm based SVMs lead to linear rather than quadratic optimization problems,
which improves the computational efficiency when handling large data sets. This
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improvement is particularly relevant when dealing with SVMs involving computationally
expensive kernels, such as those typically employed in recommender systems (Li and
Chen 2013).
The proposed methods will be compared among themselves and with classical
regression models for binary data
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Sessão de Posters – 5ª Feira, 5 de Abril (16:30)

Comunicação nas federações desportivas: um estudo quantitativo
Cláudia Silvestre1, Ana Raposo2, Tatiana Nunes3, Mafalda Eiró-Gomes4
1,2,3,4 Escola Superior de Comunicação Social – IPL, csilvstre@escs.ipl.pt; araposo@escs.ipl.pt;
tnunes@escs.ipl.pt; agomes@escs.ipl.pt

Sumário: A comunicação faz parte integrante das organizações, mas como esta é
entendida pelas federações desportivas? Neste trabalho, pretendemos responder a esta
pergunta e, procurar semelhanças nas várias formas de pensar através da análise de
agrupamento, usando modelos de mistura de binomiais e recorrendo ao algoritmo EMMML para a estimação dos parâmetros.
Palavras-chave: Análise de Agrupamentos, Comunicação, Dados binários, EM-MML,
Federação desportiva.
Com o crescimento da prática do desporto verificou-se um aumento da necessidade
de uma aposta na comunicação. No entanto, as entidades responsáveis pela prática
desportiva nem sempre compreendem a importância desta função estratégica da
organização (Neto, 2006). A comunicação é aqui entendida como indo para além das
relações pontuais com os meios de comunicação social, da redação e impressão de um
folheto ou da divulgação de eventos, antes ela deve ser encarada como uma forma de
estar e pensar, como um elemento fundador das próprias organizações, totalmente
imbricada nas suas práticas e constitutiva das suas políticas. Só assim, as organizações
serão capazes de expressar quem são e o que representam. Este trabalho pretende ser
uma primeira aproximação para perceber como a comunicação é entendida pelas
federações desportivas.
Para avaliar o papel da comunicação nas federações desportivas foram feitas
entrevistas ao responsável pela comunicação de cada uma destas entidades. Começou-se
por construir um questionário com o objetivo de (1) conhecer as federações, quais os seus
objetivos e missão, como são financiadas e a sua dimensão; (2) perceber como é feita a
comunicação, de quem é a responsabilidade da mesma, quais as ações que desenvolvem,
os seus objetivos, que meios e suportes usam; e (3) compreender o papel da comunicação
na construção da identidade das federações desportivas.
Foram identificadas as 56 federações desportivas que são reconhecidas pelo
Instituto Português do Desporto e da Juventude como tendo estatuto de Utilidade Pública.
Estas instituições foram contactadas telefonicamente, sendo que 30 aceitaram participar
no estudo (taxa de resposta de 54%). Após a realização das entrevistas e sua transcrição é
necessário extrair informação destes dados. Embora numa fase posterior, para o
tratamento das perguntas de resposta aberta, venha a ser usado um método de análise de
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conteúdo qualitativo, nesta fase optámos por analisá-las de forma quantitativa, o que
permitirá fazer um estudo estatístico mais pormenorizado.
Para a realização do estudo quantitativo transformámos toda a informação contida
nas entrevistas, que considerámos relevante, em dados binários. Por exemplo perguntas
do tipo Tem departamento de comunicação? (Sim/Não) ou Financiamento Público
(Sim/Não) não necessitaram de nenhum tipo de tratamento. No entanto as perguntas que
permitiam o entrevistado manifestar a sua opinião ou perceção foram mais desafiantes,
primeiro foi necessário perceber que informação se pretendia recolher com a pergunta e
depois identificar os pontos-chave.
Para identificar grupos de federações semelhantes entre si usou-se o algoritmo EMMML (Silvestre et al., 2016), uma variante do algoritmo expectation-maximization (EM –
Dempster et al., 1977) que usa um critério minimum message length que permite estimar
o número de grupos. Após a análise dos dados concluímos que a Federação Portuguesa de
Futebol foi considerada um outlier e as restantes federações distribuíram-se por 4 grupos.
A existência de departamento de comunicação, quem determina o tom, a forma e o estilo
como a federação comunica, a formação do responsável pela comunicação e o responsável
pelo desenvolvimento do plano estratégico são as perguntas que mais contribuem para
diferenciar os grupos.
Resultados diferentes podem ser visualizados nos planos multietápicos
(delineamentos 3 e 4), que são os planos que melhor se aproximam dos planos
implementados pelas instituições responsáveis pelas estatísticas oficiais. O estimador
Taylor foi o mais eficiente, seguido pelo estimador Jackknife sendo o estimador Bootstrap
o que apresentou menor precisão.
Agradecimentos: Projeto apoiado pelo Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), no âmbito do concurso anual
para Projetos de Investigação, Desenvolvimento, Inovação e Criação (IDI&CA) – ref. IPL/2017/CFD_ESCS.
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Sessão de Posters – 5ª Feira, 5 de Abril (16:30)

Comparação e Validação do Modelo de Valores Humanos
Ana Lúcia Marôco1, Maria Paula Lousão2, Cláudia Vasconcelos Silvestre3
1,2,3 Escola Superior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa,
amaroco@escs.ipl.pt; mlousao@escs.ipl.pt; csilvestre@escs.ipl.pt
Sumário: Neste estudo, pretendemos confirmar a adequação da Escala de Valores de
Schwartz (EVS) à realidade portuguesa e europeia tendo por base os dados utilizados
pelo European Social Survey (ESS) e comparar os resultados obtidos nos dois casos. Para
avaliar a adequação da EVS procedeu-se a uma análise fatorial confirmatória no âmbito
das equações estruturais. Os resultados obtidos inicialmente revelaram que a adaptação
da EVS é melhor à amostra europeia do que ao caso de Portugal.
Palavras-chave: Equações estruturais, Escala de Valores de Schwartz, European Social
Survey.
A escala de valores humanos usada pelo ESS, é constituída por 21 itens, que é uma
versão simplificada proposta por Schwartz (1992) e, segundo o autor, estes itens definem
quatro dimensões: autotranscendência, autopromoção, abertura à mudança e
conservação.
O propósito deste trabalho teve como objetivo o estudo das caraterísticas
psicométricas da escala de valores humanos de Schwartz no sentido de verificar o
ajustamento do modelo em causa para a Europa e para o caso de Portugal. Para tal, fez-se
uma análise fatorial confirmatória no âmbito dos modelos de equações estruturais,
utilizando o software AMOS (versão 22). Os dados utilizados são do European Social
Survey, base acumulada de 2002 a 2014 (rondas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) (n Europa=331871;
nPortugal=13718). Consideramos este trabalho pertinente pois alguns autores questionam a
adaptação da escala à população.
O modelo tetra-fatorial da Escala de Valores Humanos original ajustado revelou
índices de ajustamento relativamente fracos, a saber, (i) na Europa: X2=242360.401,
p≤0.001; X2/gl=1324.374, CFI=0.871; GFI=0.931; RMSEA=0.063, p(rmsea<0.005)
≤0.001); AIC=242456.401; ECVI=0.731; (ii) em Portugal: X2=18304,042, p≤0.001; X2/gl=
100.022, CFI=0.827; GFI=0.867; RMSEA=0.085, p(rmsea<0.005) ≤0.001); AIC=
18400.042, ECVI=1.341. Na Europa a escala apresenta validade factorial (todos os itens
com pesos factoriais superiores a 0.5e todos são estatisticamente significativos
(p≤0.001)não apresenta validade convergente (VEM AUTR=0.37; VEM CONSE=0.33; VEM
AUPR=0.42; VEM ABMU=0.37). Em Portugal a esmagadora maioria dos itens apresenta pesos
factoriais superiores a 0.5 (à exceção dos itens v7(0.393v2(0.449e v17(0.470 e
todos são estatisticamente significativos (p≤0.001)pelo que a validade factorial da escala
é questionávelnão apresenta validade convergente (VEM AUTR=0.48; VEM CONSE=0.34;
VEMAUPR=0.46 ; VEM ABMU=0.41). Em ambas as situações a escala apresenta problemas de
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validade discriminante: factor autotranscendência não discrimina do factor conservação e
abertura à mudança não discrimina do factor autopromoção (Quadrado da correlação
interfactor superior à VEM da cada um dos factores). Em ambos os casos a escala
apresenta fiabilidade compósita, (FC>0.7, para todos os factores).
Após eliminar os itens com pesos fatoriais inferiores a 0.05, (v7 e v17, para a
situação portuguesa), a análise dos índices de modificação para as duas situações sugeriu
a eliminação não só destes dois itens como também do v15 e v17 por se encontrarem
fortemente saturados em todos os fatores. O modelo refinado assim obtido apresenta
melhor qualidade de ajustamento a saber (i) na Europa: X2=116213.939, p≤0.001;
X2/gl=1028.442; CFI=0.914; GFI=0.959; RMSEA=0.056, p(rmsea<0.005) ≤0.001;
AIC=116293.939; ECVI=0.350; (ii) em Portugal: X2=7964.479, p≤0.001; X2/gl=70.479,
CFI=0.903; GFI=0.932; RMSEA=0.071, p(rmsea<0.005) ≤0.001; AIC=8044.099,
ECVI=0.586). Os índices de ajustamento obtidos na Europa são ligeiramente superiores a
Portugal ainda assim poder-se-á classificar o ajustamento obtido como razoável.
Em ambos os casos, este modelo refinado apresenta fiabilidade (FC≥0.7) e validade
fatorial, no entanto não apresenta nem validade convergente (VEM<0.5) nem validade
discriminante. Parece poder concluir-se que a escala de valores humanos utilizada, apesar
de ser uma medida fiável, apenas apresenta validade factorial e não de constructo.
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Sessão de Posters – 5ª Feira, 5 de Abril (16:30)

Religiosidade, Prática Religiosa e Religiões na Europa
Maria Paula Lousão1, Cláudia Vasconcelos Silvestre2, José Luis Casanova3
1,3 Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia (CIES-IUL), mlousao@escs.ipl.pt; maria.paula.lousao@iscte-iul.pt;
jose.casanova@iscte-iul.pt
2 Escola Superior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa,
csilvestre@escs.ipl.pt
Sumário: O objetivo deste trabalho é comparar características comportamentais
religiosas e não religiosas, tendo em conta tipos de relação com a religião, graus de
prática de preceitos religiosos, e valores humanos na União Europeia. Para este efeito, e
com base nos indicadores e dados do European social survey (ESS), produzimos dois
índices, o Índice de Relação com a Religião (IRR) e o Índice de Prática Religiosa (IPR).
Apresentam-se as principais conclusões obtidas com base na análise dos dados e, com a
aplicação da Análise de Correspondências Múltiplas e da Análise de Agrupamento.
Palavras-chave: Análise de agrupamento hierárquica, Análise de correspondências
múltipla, European social survey, Religiões.
O presente trabalho pretende estudar o fenómeno religioso na União Europeia. Foi
necessário distinguir a identificação de uma religião em si, da prática religiosa. Para este
estudo utilizou-se a base de dados acumulada do European social survey, edições de 2002
a 2014 (edições 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) (n Europa=331871; e a análise dos dados foi efetuada com
o software IBM SPSS versão 23.0.
A partir da base do ESS, usámos os seguintes indicadores: na identificação com uma
religião usou-se o indicador “Religião a que pertence no presente”; na análise da prática
religiosa criou-se um Índice de Prática Religiosa (IPR) com base nos indicadores “Com
que frequência presta serviços religiosos além de ocasiões especiais” e ”Com que
frequência reza além dos serviços religiosos”; para analisar a relação com a religião
produziu-se um Índice de Relação com a Religião (IRR) com os indicadores “Pertence a
alguma religião?” e “Quão religioso se considera?”. Para observar correlações entre a
relação com a religião, prática religiosa e religião professada, na União Europeia, utilizouse a análise multivariada de correspondências múltipla, conforme gráfico abaixo (Figura
1). Pretendeu-se também avaliar a (dis)semelhança entre as religiões e, para o efeito,
optou-se pela análise de agrupamento, utilizando-se a distância euclidiana e aplicaram-se
3 métodos hierárquicos: o método de Ward, o método do vizinho mais afastado e o
método da ligação intra grupos, tendo todos apresentado a mesma segmentação.
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Figura 1: Análise de Correspondências Múltipla entre Religião praticada no momento, IRR e IPR.

Esta análise exploratória permitiu encontrar algumas diferenças entre as diversas
religiões, bem como na forma como as pessoas se relacionam com a religião (Figura 1.).
Por exemplo, concluiu-se que, como era esperado, os indivíduos que pertencem a uma
religião têm uma relação mais formal com a mesma, enquanto os que não pertencem a
nenhuma religião estão associados não só a uma relação residual ou nula, mas também a
relações informais e medianas ou intensas, o que significa que, mesmo não pertencendo a
uma religião, poderão ter algum tipo de relação com a mesma.
Na análise de agrupamento, foram identificados três segmentos de religiões cujos
crentes têm características semelhantes em termos de valores: (1) Religiões Orientais,
Outras Religiões Não Cristãs e Judaísmo; (2) Protestante, Outras Religiões Cristãs e
Católica; e (3) Ortodoxa e Islamismo.

Referências
Lebart, L., Morineau, A., Piron, M. (1995): Statistique Exploratoire Multidimensionelle, Paris, France: Dunod,
Ed., Paris.
Le Roux, B., Rouanet, H., (2010) Multivariate Correspondence Analysis, London, UK: Sage Publications.

Programa e resumos

114

XXV Jornadas de Classificação e Análise de Dados
Escola Naval, Almada, 5 a 7 de abril de 2018

Sessão de Posters – 5ª Feira, 5 de Abril (16:30)

Forecasting financial time series: a comparative study
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Abstract: The main purpose of this paper it is to show that neural networks can be used
to uncover the non-linearity that exists in financial time series and provide high quality
forecast. First, we follow some traditional approach by analyzing the
deterministic/stochastic and stationary/nonstationary characteristics of the Portuguese
stock market data and some typical features are studied, like the Hurst exponents,
among others. The first forecast it is provided by ARMA models. Secondly, we train
several types of neural networks for the PSI20 index and use the models to make
forecasts. The artificial neural networks are obtained by using a three-layer feedforward topology and the back-propagation learning algorithm. The learning problem
for neural networks is formulated as searching of a parameter vector (weights and bias)
at which the nonlinear loss function takes a minimum value. In order to obtain faster
results and accurate prediction, we minimize the calculated error by applying some
performant nonlinear optimization algorithms (Levenberg-Marquardt and AdaGrad).
Finally, we compare the out-of-sample forecast for the several models.
Key-words: Time-series, ARMA, Artificial Neural Network, Forecasting.
Time series analysis and in particular forecasting of financial data have attracted
some special attention in the last years. The nonlinear nature and the complex behaviour
of this kind of data transform forecasting into a complicated task, since the classical
statistical/econometrical methods turn to be less adequate. A new generation of
methodologies, including artificial neural networks (ANN) and genetic algorithms (GA)
has been used for the analysis of trends and patterns, classification and forecasting. In
particular, the use of computational intelligence based techniques for forecasting has
proved to be extremely successful in recent times due to the ability of neural networks to
approximate nonlinear functions.
The efficient markets hypothesis, also known as the random walk theory, state that
stock market prices evolve according to a random walk, which means that current stock
prices completely reflect the information about the value of the firm, and it is not possible
to earn excess profits, by using this information. Recently we can find various papers
where the random walk behaviour of stock markets it is (partially) rejected and the
believe of some degree of predictability it is highlight. Although several reports produce
evidence that stock prices are not purely random, they all agree that the behavior of stock
prices is approximately close to a random walk process. Moreover, if the underlying
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process to a financial time series is a fractional random walk, which can be deduced by
estimating the Hurst exponent, then, among methods available for prediction, we can pick
up the neural networks algorithms.
An artificial neural network is a mathematical model or a computational model based
on biological neural networks consists of an interconnected group of artificial neurons
and processes information using a connectionist approach to computation. The ANN is a
powerful tool for nonlinear time series models and, in the last years, was used with some
success in solving nonlinear prediction and forecasting problems. In particular, ANNs are
used to forecast financial time series, since they are able to learn nonlinear mappings
between inputs and outputs, the systems model is not needed and can be applied to nonstationary data.
In this paper, we first analyze the stationarity and the linearity/nonlinearity of the
PSI20 index. We apply ADF (Augmented Dickey-Fuller) and PP (Philippe-Peron) test for
stationarity and a BDS (Brock, Dechert, and Scheinckman) test to investigate the
nonlinearity. As expected, the financial time series do not exhibit linear dependence. We
apply some ARMA models to the returns and forecast five-step ahead out-of-sample
values with these models. We also analyze several periods with large and small Hurst
exponents in order to be efficient in the process of prediction with a multi-layer ANN with
supervised learning. We train four types of neural networks for the financial time series
and use the models to obtain the forecast.
To compare the forecast errors for the above considered cases; we use the root mean
squared and the percentage error and we conclude that the forecasting results when
neural networks are applied are better than ARMA forecast results.
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Metodologia estatística na caracterização do consumo doméstico de
água
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Sumário: Neste trabalho é estabelecida uma metodologia estatística com o principal
objectivo de efectuar a caracterização dos consumos de energia associados aos
consumos de água ao nível doméstico em áreas rurais e urbanas, identificando os
factores influenciadores desses consumos.
Palavras-chave: Amostragem, Áreas rurais e urbanas, Nexus água-energia, Regressão
ordinal, Testes de hipóteses não-paramétricas.
Numa altura em que a escassez de recursos e as alterações climáticas são uma
preocupação, é importante definir estratégias de eficiência hídrica e energética que
minimizem o impacto nefasto no meio ambiente. É, portanto, necessário desenvolver
trabalho de investigação que permita quantificar e caracterizar consumos, para
posteriormente definir estratégias de utilização racional de água e energia. Os sistemas de
água e energia têm sido tratados de forma independente. No entanto, o consumo de água
afecta directamente o consumo de energia, estando portanto os consumos intimamente
relacionados. É o designado nexus água-energia, cujo estudo integrado pode conduzir à
identificação de novas soluções de poupança destes recursos. O nexus água-energia tem
sido então reconhecido como um conceito abrangente para melhorar as práticas de
gestão nos sectores de água e energia (Vieira & Ghisi 2016).
Neste contexto, a relação de interdependência entre estes dois recursos essenciais
está a receber cada vez mais atenção, quer por parte da comunidade científica, quer pela
comunidade em geral. O conhecimento sobre os factores mais relevantes que influenciam
os consumos domésticos, a nível hídrico e energético, constitui uma ferramenta
fundamental para o planeamento, operação e manutenção eficiente da sua distribuição e
disponibilidade (Loureiro et al. 2008).
Foi com esta preocupação que surgiu o projecto ENERWAT, desenvolvido na
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um projecto multidisciplinar que conta
com a participação de investigadores de diversas áreas. O projecto visa efectuar a
caracterização dos consumos de energia associados aos consumos de água ao nível
doméstico em áreas rurais e urbanas, identificando os fatores influenciadores desses
consumos.
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Assim, para se alcançar estes objectivos estabelece-se uma metodologia estatística
envolvendo diferentes áreas como amostragem, análise descritiva de dados, inferência
estatística (testes de hipóteses não-paramétricas: teste do Qui-quadrado de
homogeneidade, teste de Mann-Whitney-Wilcoxon, teste de correlação de Spearman
(Higgins 2004)) e modelos de regressão ordinal (O’Connel 2006).
Em particular, no âmbito da implementação de um processo de amostragem,
elaborou-se um questionário e a recolha de dados foi efectuada presencialmente em cada
agregado familiar seleccionado. Os dados recolhidos (o inquérito com cerca de 74
questões) continham informações sobre os membros do agregado familiar,
construção/tipologia da habitação, consumo de energia, consumo de água, hábitos de
higiene, etc. O caso de estudo envolveu 245 famílias que habitam no distrito de Vila Real
na região do Norte de Portugal (110 em meio rural e 135 em meio urbano) e decorreu no
período de Dezembro de 2016 a Janeiro de 2017.
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Estatística Aplicada ao Sector Empresarial Local
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Sumário: Este estudo realizou-se numa empresa pública que atua no sector de serviços
de parques de estacionamento e teve como principais objectivos avaliar a qualidade
destes serviços e analisar a consolidação do seu investimento. Para isso implementou-se
um processo de sondagem (e respectiva análise) e de modelação de séries temporais. Os
resultados obtidos permitiram delinear uma gestão mais sustentável da empresa, bem
como alcançar uma solução inovadora e transversal daquilo que deve ser o
estacionamento público urbano regulado e moderno.
Palavras-chave: Análise de dados, Inferência estatística, Inquéritos, Séries Temporais,
Sondagem.
O automóvel ocupa espaço quando circula, mas passa grande parte do tempo
imobilizado, ocupando espaço privado e público, muitas vezes de forma abusiva e
desordenada. As exigências de espaço para estacionamento acontecem, muitas vezes, nos
locais onde esse espaço escasseia, como é o caso da área central da cidade histórica de
Guimarães situada no Noroeste de Portugal. O espaço público é efectivamente um bem
finito valioso e que deve ser partilhado por todos de forma equilibrada e ordenada, tendo
em consideração as diferentes funções urbanas. O estacionamento e a respectiva gestão
são, por diversas razões, a componente mais complexa das políticas relativas à
mobilidade urbana, pois envolve diferentes tipos de utilizadores, com necessidades e
interesses muito distintos e, por vezes, incompatíveis. É fundamental tentar arranjar
soluções ideais para as necessidades identificadas pelos utentes e por aqueles que optam
por outros meios de mobilidade.
A VITRUS é uma empresa pública que atua a vários níveis. Este trabalho focou-se nos
serviços de parques de estacionamento, com o objectivo de avaliar a qualidade destes
serviços e analisar a consolidação do investimento, de forma a obter uma gestão
sustentável da empresa, bem como alcançar uma solução inovadora e transversal daquilo
que deve ser o estacionamento público urbano regulado e moderno.
O estudo consistiu, numa primeira fase, no desenvolvimento e aplicação de
metodologias estatísticas que permitissem avaliar o nível de satisfação dos utentes dos
parques de estacionamento. Para isso, foi planeada uma sondagem cujo universo foram os
utentes avençados e rotativos que frequentam os cinco parques em estudo. Foi
estabelecido um processo de amostragem, em que a amostra foi estratificada por parque
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de estacionamento e por tipo de utilizador (avençado, rotativo). O erro máximo da
amostra foi de 7,0% para um nível de confiança de 95%. O nível de satisfação e o nível de
qualidade foram estudados através da aplicação de um questionário elaborado para o
efeito, constituído por vinte e uma questões, algumas visando a caracterização da amostra
e outras relativas ao nível de satisfação e percepção da qualidade dos serviços de parque
de estacionamento geridos e promovidos pela VITRUS (percepção da qualidade dos
equipamentos implementados nas infra-estruturas, limpeza das instalações, sentimento
de segurança, atendimento dos colaboradores) e respectiva qualidade dos valores pagos
por hora e mensalmente, dependendo do tipo de utilizador inquirido.
Foi estabelecida uma estratégia de amostragem aleatória (Lorh 2010), tendo sido
obtido um total de 168 questionários válidos. Os dados foram alvo de tratamento
estatístico, em particular por via da aplicação de metodologias da área de Inferência
Estatística (testes de hipóteses). Os resultados foram discutidos e mostram conclusões
positivas para a empresa, embora alguns pontos ainda possam ser sujeitos a melhorias
com vista ao sucesso pleno do serviço.
Numa segunda fase foi também estudada a evolução ao longo do tempo das receitas
geradas nas recolhas semanais efectuadas nos parcómetros geridos pela empresa nas
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL), por via de uma análise e
modelação em séries temporais dos dados, no período decorrido entre Janeiro de 2015 e
Fevereiro de 2017 (Shumway & Stoffer 2006). As receitas são referentes às ruas da Zona
Vermelha e da Zona Verde da cidade. As observações relativas ao resto do ano de 2017
ficaram para a avaliação dos modelos estabelecidos em termos da qualidade das
respectivas previsões, não entrando no processo de modelação. No processo de
modelação foram estudadas, em particular, a presença de sazonalidade (verificou-se
sazonalidade em determinadas semanas associadas a feiras, comemorações e festas da
cidade) e de tendência.
As metodologias utilizadas servem de apoio para a gestão e processo de tomada de
decisões da empresa relativamente às ZEDL, um serviço que a VITRUS gere com o intuito
de melhorar a mobilidade urbana.
Agradecimentos: Este trabalho foi parcialmente financiado pelo Centro de Matemática da Universidade do
Minho por Fundos Nacionais através da FCT - “Fundação para a Ciência e a Tecnologia”, no âmbito do
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Robustez em redes neuronais
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Resumo: Nesta apresentação aborda-se a situação da robustez das redes neuronais. As
questões imediatas a que se pretende responder são as de mostrar que estamos em
presença de procedimentos que não são robustos e em seguida indicar como proceder
para tornar robustas as redes neuronais.
Palavras-chave: Estatística Robusta, Redes Neuronais Artificiais, Robustez.
Embora o interesse pelo conceito de robustez seja conhecido desde longa data, foi só
a partir da década de sessenta do século passado que o uso de métodos estatísticos
robustos ficou estabelecido de forma definitiva (Huber, 1981) e convincente (Hastie et al.,
2001). Progressivamente o recurso a métodos robustos veio a tornar-se uma prática
corrente na atividade estatística e na investigação científica em geral. Recentemente, a
introdução das novas tecnologias levou ao aparecimento de grandes volumes de dados
caracterizados por uma sistemática presença de heterogeneidade e uma constante falta
de estrutura. Para enfrentar as dificuldades resultantes da análise do novo tipo de dados,
a procura de métodos adaptativos e de métodos robustos tornou-se incontornável pois é
nestes métodos que passou a residir muita da esperança de resolução das deficiências e
outras surpresas encontradas em dados modernos.
Relativamente à questão da robustez das redes neuronais invocam-se trabalhos
conhecidos (Klamis et al., 2005) e mostra-se que de facto, como seria de esperar, as redes
neuronais não são robustas. Na verdade o seu desempenho é afetado pela presença de
outliers, cuja ação prejudicial na precisão dos resultados depende não só da percentagem
como da magnitude deste tipo de observações. Esta situação, muitas vezes inevitável,
torna a utilização das redes neuronais inadequada, sobretudo em áreas e matérias críticas
muito apelativas à investigação com redes neuronais. Apresenta-se ainda uma revisão dos
estudos realizados nesta área e concretiza-se um novo procedimento robusto para atuar
em problemas de regressão, que é o tipo de modelos em que interessa a esta investigação.
O procedimento robusto proposto consiste simplesmente em usar um método robusto em
vez do tradicional método dos mínimos quadrados. Aqui a estatística é fértil em colocar à
disposição do investigador um lote variado desses métodos. A metodologia proposta é
posta a atuar sobre dados simulados, de acordo com o método de geração encontrado em
Beliakov et al. (2011), para posterior comparação de resultados do procedimento robusto
quando este é aplicado a várias redes neuronais e outros tantos modelos de regressão que
lhes estão associados e já descritos na literatura.
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Resumo: Este trabalho tem como principal objetivo avaliar o efeito da ventilação
mecânica (ventilação invasiva ou ventilação não invasiva) na incidência de complicações
relacionadas com a prematuridade numa amostra de recém-nascidos com peso ao
nascimento igual ou inferior a 1500g ou com idade gestacional inferior a 32 semanas,
utilizando modelos de regressão logística. Os resultados evidenciam que o efeito da
ventilação mecânica é significativo apenas na mortalidade dos recém-nascidos.
Palavras-chave: Modelos de Regressão Logística, Mortalidade, Ventilação mecânica.
Um recém-nascido com peso ao nascimento igual ou inferior a 1500g e/ou idade
gestacional inferior a 32 semanas está mais propenso a problemas de saúde, uma vez que
durante a gravidez não houve o desenvolvimento suficiente dos órgãos. O aparelho
respiratório é uma das partes do organismo afetado que pode levar a problemas de
funcionamento do mesmo, uma vez que é nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas que
permitem levar oxigénio a todos os órgãos do corpo. Enquanto que, alguns recémnascidos se mantêm em ventilação espontânea, outros requerem ventilação mecânica não
invasiva ou invasiva.
Neste estudo pretende-se avaliar o efeito de ventilação mecânica na incidência de
complicações relacionadas com a prematuridade numa amostra de recém-nascidos com
peso ao nascimento igual ou inferior a 1500g ou idade gestacional inferior a 32 semanas.
A base de dados utilizada no presente estudo é referente a 392 recém-nascidos
entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, e que estão divididos por três grupos: 59
recém-nascidos com ventilação espontânea, 187 recém-nascidos que foram submetidos a
ventilação mecânica não invasiva e os restantes 146 recém-nascidos que necessitaram de
ventilação mecânica invasiva.
Inicialmente realiza-se uma análise exploratória de dados com o objetivo de
resumir e interpretar a informação acerca das variáveis em estudo. De seguida aplicam-se
testes de hipóteses para verificar a existência, ou não, de diferenças significativas entre os
grupos de recém-nascidos com ventilação mecânica invasiva e com ventilação mecânica
não invasiva. Posteriormente estimam-se Modelos de Regressão Logística Simples e
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Modelos de Regressão Logística Múltipla, com o objetivo de avaliar o efeito da ventilação
invasiva em relação à ventilação não invasiva, na mortalidade, incidência de síndrome de
fuga de ar, hemorragia pulmonar, displasia broncopulmonar, retinopatia da
prematuridade, hemorragia peri-intraventricular e enterocolite necrotizante em recémnascidos com muito baixo peso ou idade gestacional inferior a 32 semanas.
Os resultados encontrados mostram que os recém-nascidos do grupo que
necessitou de ventilação mecânica invasiva têm menor idade gestacional e menor peso do
que os recém-nascidos do grupo que necessitou de ventilação mecânica não invasiva. No
grupo de recém-nascidos submetidos a ventilação mecânica invasiva é maior a
percentagem de recém-nascidos que sofrem de doença das membranas hialinas, que
recebem mais surfactante, que sofrem mais de infeções nas primeiras 72 horas de vida,
que sofrem mais de persistência do canal arterial hemodinamicamente significativa e
ainda que sofrem mais desta última com tratamento de ibuprofeno do que no grupo de
recém-nascidos submetidos a ventilação mecânica não invasiva.
Conclui-se ainda que o tipo de ventilação mecânica é estatisticamente significativo
no modelo de regressão da variável resposta Mortalidade, isto é, tem influência na
mortalidade dos recém-nascidos. No entanto, este resultado encontra-se enviesado pelo
facto de quase todos os recém-nascidos em fase de deterioração pré-morte serem
submetidos a ventilação invasiva como medida resgate de vida. Neste contexto a
ventilação invasiva é uma consequência da gravidade da patologia do recém-nascido e
não a sua causa. Em relação às outras complicações estudadas neste trabalho, o efeito da
ventilação mecânica não é significativo.
Este trabalho permite ainda conhecer os fatores que colocam um recém-nascido
em maior risco de morte, de sofrer de síndrome de ar pulmonar, de sofrer de hemorragia
pulmonar, de sofrer de displasia broncopulmonar, de sofrer de displasia broncopulmonar
moderada ou grave, de sofrer de retinopatia da prematuridade classificada com grau 2 ou
superior e sofrer de hemorragia peri-intraventricular
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Análise da relação entre inputs e outputs da inovação: Países da Europa
do Norte versus Países da Europa do Sul
Cátia Rosário1, António Augusto Costa2, Ana Lorga da Silva3
1CPES – Escola de Ciências Económicas e das Organizações, Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias, rosario.catia@hotmail.com
2Escola de Ciências Económicas e das Organizações, Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias, aaugusto@ulusofona.pt
3CPES – Escola de Ciências Económicas e das Organizações e Faculdade de Ciências Sociais
Educação e Administração, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias,
ana.lorga@ulusofona.pt
Resumo: A inovação é um dos motores do crescimento económico dos Países e sendo
um processo que resulta das sinergias criadas entre várias formas de investigação tornase importante relacionar “inputs” e “outputs” da inovação de modo a compreender se os
esforços efetuados estão a conduzir aos resultados desejados. O presente estudo
compara o sucesso da relação entre “inputs” e “outputs” da inovação de um conjunto de
Países ao longo do tempo (dados de painel): Países da Europa do Norte, considerados
como sendo fortes inovadores e de Países da Europa do Sul considerados como
inovadores moderados.
Palavras-chave: Dados de Painel, “Inputs” da inovação, Modelos de regressão e
“Outputs” da inovação.
Sendo reconhecida a importância da inovação para o crescimento e desenvolvimento
económico dos Países, importa distinguir e relacionar “inputs” e “outputs” da inovação. Os
“inputs” referem-se aos esforços e investimentos efetuados para alcançar resultado e os
“outputs” refletem o sucesso destes esforços e investimentos.
O presente estudo foi aplicado a um conjunto de países da Europa do Norte
(Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia) considerados por organismos como a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e o World
Intellectual Property Organization (WIPO) como fortes inovadores. Do mesmo modo, foi
analisado um conjunto de países da Europa do Sul (Portugal, Itália, Espanha e Grécia),
considerados pela OCDE e WIPO como países com capacidade e resultados moderados em
termos de inovação.
Este estudo refere-se ao período de 1999 a 2016, com dados retirados dos sites do
Banco Mundial e da OCDE, tendo sido analisada de que forma diferentes “inputs” afetam
de modo distinto “outputs” da inovação, sendo igualmente estabelecida a comparação
destes impactos entre os referidos países da Europa do Sul e os da Europa do Norte.
Utilizaram-se modelos de regressão com dados de painel.
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Perceção de práticas de responsabilidade social e valores éticos
corporativos no comprometimento organizacional e satisfação no
trabalho numa instituição bancária
Sílvia Maria Rebouças1, Emanuel Dheison Penha2, Mônica Cavalcanti Abreu3,
Eugénia Maia Ferreira4, Maria José Gouveia5
1 Universidade Federal do Ceará, smdpedro@gmail.com ;
2 Universidade Federal do Ceará, emanueldheison@hotmail.com ;
3 Universidade Federal do Ceará, mabreu@ufc.br ;
4 Universidade do Algarve, ecastela@ualg.pt ;
5 Universidade do Algarve, mjgouveia@ualg.pt
Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a influência da Perceção de Práticas de
Responsabilidade Social Corporativa (PRSC) e dos Valores Éticos Corporativos (VEC) na
Satisfação no Trabalho (ST) e no Comprometimento Organizacional (CO) de funcionários
de uma instituição financeira do Ceará-Brasil. A pesquisa é de natureza quantitativa,
realizada por meio de uma amostra de 552 funcionários. Recorreu-se à análise fatorial
exploratória e à confirmatória na etapa de validação das escalas e ao modelo de
equações estruturais para a avaliação das hipóteses de pesquisa. Os resultados
revelaram que a adesão da empresa ao comportamento ético e socialmente responsável
afeta positivamente a ST e o CO dos funcionários.
Palavras-chave: Modelo de equações estruturais, Responsabilidade social corporativa,
Valores éticos corporativos, Comprometimento organizacional, Satisfação no trabalho.
Vários estudos mostram que a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) pode ser
fonte de vantagem competitiva para as empresas e investigam os impactos da RSC
principalmente no mercado consumidor, deixando de lado outros stakeholders que são
influenciados e influenciadores da RSC. Dentre esses, sobressai-se o público interno, por
ser o responsável pelo alcance dos resultados das empresas (COLLIER; ESTEBAN, 2007).
Ao satisfazer as expectativas dos funcionários sobre RSC e ética nos negócios, as
empresas devem esperar atitudes positivas dos seus funcionários (VALENTINE;
FLEISCHMAN, 2008). Neste contexto, este estudo tem por objetivo analisar a influência da
perceção de práticas de RSC e dos VEC na ST e no CO dos funcionários num banco do
estado do Ceará. O setor bancário destaca-se por reforçar a imagem de setor socialmente
responsável, tendo institucionalizado a RSC na sua estrutura.
A coleta de dados fez-se por aplicação de um questionário por meio eletrônico,
através de um link compartilhado no grupo fechado dos funcionários do banco na rede
social Facebook, e impresso em papel. 58 funcionários responderam o link eletrônico e os
demais responderam o instrumento impresso, perfazendo um total de 552 funcionários. O
instrumento de coleta foi estruturado em cinco partes: a escala de CO de Meyer, Allen e
Smith (1993); a escala de ST de Cellucci e DeVries (1978 apud VITELL; DAVIS, 1990); a
escala de VEC de Hunt et al. (1989); a escala de perceção de PRSC desenvolvida por
Turker (2009); e uma seção de caracterização do respondente.
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O modelo de equações estruturais foi a técnica adotada para dar resposta às
hipóteses de pesquisa propostas a partir do referencial teórico. Esta técnica foi antecedida
pela validação das escalas, que incluiu a aplicação de análise fatorial exploratória a
metade da amostra e da confirmatória à outra metade. Seguindo as recomendações de
Maroco (2010), a fiabilidade e a validade convergente, discriminante e fatorial foram
verificadas, respetivamente, com valores superiores a 0,7 para a confiabilidade composta,
variância média extraída (VME) superior a 0,5, VME superiores aos quadrados das
correlações entre fatores e pesos fatoriais superiores a 0,5. Utilizaram-se os softwares
SPSS – Statistical Package for Social Sciences e AMOS – Analysis of Moment Structures.
Após vários ajustes, obteve-se um modelo com bons índices de ajustamento
(SRMR=0,0626; CFI=0,938; RMSEA=0,047; χ²/df=2,085; P(rmsea<=0.05)=0,948;
PCFI=0,870; RNFI=0,908), que permitiu constatar que a PRSC afeta positivamente a ST e o
CO dos funcionários. Logo, as instituições que queiram manter os funcionários satisfeitos
e comprometidos, devem dar importância à elaboração e disseminação de um código de
ética e de PRSC. Verificou-se que os VEC influenciam positivamente a PRSC, indicando
que, para os funcionários, a empresa ser socialmente responsável requer ser ética.
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Previsão de Preços de Energia Ibérica Usando um Modelo ARIMAX
M. Filomena Teodoro1, Marina A. P. Andrade2
1 CINAV, Escola Naval e CEMAT-IST, Universidade de Lisboa,
maria.alves.teodoro@marinha.pt ;
2 ISTAR-IUL, ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, marina.andrade@iscte.pt
Sumário: Neste trabalho consideramos o problema da previsão de curto prazo de preços
de Eletricidade. Na continuação de abordagens distintas deste problema feitas
anteriormente pelos autores, propõe-se um modelo ARIMAX tendo-se introduzido as
variáveis exógenas identificadas como determinantes na qualidade do modelo de
previsão. Uma análise dos resultados obtidos é feita, comparando-se a qualidade de
previsão obtida nas diferentes abordagens já propostas pelos autores. Os resultados
obtidos são promissores mas ainda se encontram numa fase preliminar de análise.
Palavras-chave: ARIMAX, Preço electricidade por hora, Previsão.
Este trabalho resultou do desafio apresentado no encontro European Study Group
with Industry (ESGI 119), realizado em junho de 2016 pela empresa EDP, Energia de
Portugal, e do trabalho subsequente desenvolvido e apresentado em (Teodoro et al.,
2018).
Sucintamente e no contexto da previsão do preço da eletricidade, as técnicas mais
usadas na literatura são os modelos autorregressivos e de médias móveis, denominados
modelos ARMA, os quais, quando se considera a sua forma estacionária, resultam em
modelos ARIMA. O facto de frequentemente existirem fatores exógenos que devem ser
incorporados no modelo dada a sua relevância na melhoria da qualidade da previsão (por
exemplo, capacidade de geração, perfis de carga e condições meteorológicas), urge a
necessidade de aplicação de modelos ARX, ARMAX, ARIMAX e SARIMAX , consultar por
exemplo (Weron, 2014).
Em trabalhos anteriores, (Costa et al., 2017) e (Teodoro et al., 2018), foram obtidos
resultados interessantes, nos quais diferentes intervalos de tempo foram identificados
como importantes variáveis explicativas. Com base neste facto, essas variáveis foram
incluídas nos novos modelos ARIMAX introduzidos neste trabalho. Esses fatores exógenos
foram considerados por forma a melhorar a qualidade da medida de previsão. Para efeitos
de comparação dos resultados obtidos nesta abordagem com os anteriormente
apresentados em (Costa et al., 2017) e (Teodoro et al., 2018), considerou-se o mesmo
intervalo de tempo para o período de estimação (entre 10 de março de 2014 a 29 de maio
de 2016) e de previsão (entre 30 de maio de 2016 a 28 de junho de 2016). Os
resultados obtidos são promissores mas ainda se encontram numa fase preliminar de
análise.
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Filtragem de Kalman aplicada a sistemas de navegação de baixo custo
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Sumário: O desenvolvimento da tecnologia nas últimas décadas, e em particular, dos
sistemas de navegação e posicionamento, com o aparecimento dos Micro-ElectroMechanical Systems (MEMS) permitiu soluções de posicionamento e navegação low-cost.
O objetivo deste trabalho é a construção de uma solução de posicionamento low-cost
para embarcações à vela de pequenas dimensões. Recorre-se à filtragem de Kalman para
processamento de dados provenientes de um sensor inercial MEMS e de um recetor GPS
em pequenas embarcações à vela. A validação do trabalho é feita comparando os
resultados obtidos pelo sistema low-cost com os obtidos por sistemas de maior precisão.
Palavras-chave: Sistemas de navegação e posicionamento, Filtros de Kalman, Low-cost,
Pequenas embarcações.
O desenvolvimento da tecnologia tem sido uma constante nos tempos modernos. Os
sistemas de navegação e posicionamento não foram exceção à regra. Com o surgimento
dos MEMS tornou-se possível reduzir o tamanho e o custo destes sistemas. A integração
de sistemas inerciais MEMS e GPS (INS/GPS) tem permitido criar soluções de
posicionamento e navegação low-cost. Esta tecnologia tornou-se tão acessível que, se há
alguns anos atrás, apenas faziam parte de sistemas de ponta, hoje em dia estão presentes
em quase todos os smartphones existentes.
Devido às suas dimensões e custos, é complicado instalar sistemas de navegação
convencionais em embarcações de pequenas dimensões, este trabalho pretende dar uma
resposta a este problema recorrendo a uma técnica amplamente usada como uma
ferramenta de excelência em processamento de sinal, os filtros de Kalman (FK).
Em (Sorenson, 1985) estão descritas algumas das variadas aplicações da filtragem
de Kalman, onde o processamento de sinal se baseia em modelos estocásticos, estimação
e controlo (Maybeck, 1979) e (Kay, 1993).
Para a criação de uma solução de posicionamento low-cost que seja aplicada em
embarcações à vela de pequenas dimensões, este trabalho, baseado nas diferentes
abordagens com FK descritas em (Brown, 2012), utiliza um FK devidamente ajustado,
capaz de fundir dados provenientes de um sensor inercial MEMS e de um recetor GPS.
O sistema apresenta uma solução que permite conhecer a posição e velocidade da
embarcação e o seu comportamento nos três principais eixos, yaw, pitch e rol.
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A recolha de dados ainda não está finalizada. De modo a validar os resultados, os
dados obtidos pelo sistema low-cost são comparados com dados obtidos por sistemas de
maior precisão. Apesar da análise de resultados estar ainda a decorrer utilizando
parcialmente os dados ainda não completos, temos evidência de resultados promissores.
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ANOVA a dois fatores com células omissas
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Sumário: Em certos delineamentos não é possível ter todas as combinações de níveis
dos fatores, por conveniência de delineamento ou por motivos totalmente alheios ao
investigador. A inexistência destas combinações dificulta a análise dos dados, pois
depende do número de células omissas e da sua localização. Já foram propostas algumas
abordagens paramétricas e não paramétricas para lidar com esta situação. Neste
trabalho, comparam-se os resultados da ANOVA paramétrica e algumas alternativas, que
admitem a existência de valores omissos, a um conjunto de dados reais.
Palavras-chave: Delineamento desequilibrado, Hipóteses de Tipo IV, Modelo de médias.
Nas ciências agrárias é usual o delineamento ser desequilibrado, ou seja, o número
de observações por combinação de níveis dos fatores não é o mesmo, e numa situação
extrema pode resultar na total ausência de observações (células omissas) para algumas
combinações de níveis dos fatores. Esta situação pode ocorrer devido a várias razões, que
podem ser por conveniência de delineamento, por exemplo devido a custos associados,
como também porque o investigador não consegue controlar em absoluto a experiência.
Para os delineamentos com dois fatores R e C, com r e c níveis, respetivamente, com
células omissas, Montgomery (2013) propôs transformar o delineamento com dois
fatores num delineamento a um fator com rc – m, onde m representa o número de células
omissas e realizar uma análise de variância (ANOVA) a um fator. Para testar a interação
entre os fatores, propôs a utilização de contrastes de interesse, linearmente
independentes. Alguns software estatísticos, como sejam o SPSS e SAS, recomendam o uso
das somas de quadrados de Tipo IV, mas vários autores têm salientado as hipóteses de
Tipo IV podem não ser únicas e que dependem do número de células omissas e da posição
em que surgem. Milliken e Johnson (2009) propõem que se opte por considerar um
modelo de médias (means model) o qual é muito simples e fácil de interpretar.
Nos últimos anos foram propostas alternativas não paramétricas à ANOVA com dois
fatores, que podem ser divididas em três grandes grupos cujas principais características
são: 1) criam uma nova variável a partir das observações e realizam a ANOVA
paramétrica; 2) propõem as suas próprias estatísticas de teste; 3) baseiam-se nas
permutações das observações. As alternativas do primeiro grupo são de um modo geral
mais simples do que outras e nenhuma alternativa mostrou ser melhor que as restantes
em todos os contextos. Todavia, apenas algumas destas alternativas admitem a existência
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de células omissas, como sejam os testes RT - transformação em ordens (Conover & Iman,
1976 e INT - transformação normal inversa (Luepsen, 2017) que se enquadram no
primeiro grupo, a estatística L de Puri & Sen (Puri & Sen, 1985) e o teste de van der
Waerden (Luepsen, 2017). Nenhum dos testes que se baseiam em permutações permite a
existência de células omissas.
Neste trabalho analisa-se um conjunto de dados reais, relativos à colheita mecânica
de pinhas de pinheiro manso, Pinus pinea L., em 3 anos (fator R) e em 3 épocas distintas
(fator C), para o qual não existem observações num dado ano e numa determinada época,
recorrendo às abordagens paramétrica e não paramétricas da ANOVA que admitem a
existência de células omissas, e confrontam-se as decisões tomadas.
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