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Com registos desde 1822, os diários dos debates parlamentares fazem a transcrição 

integral das vozes dos representantes da nação, constituindo-se como fonte de 

informação que pode e tem sido tratada e analisada de formas e com objectivos 

distintos no domínio das ciências jurídicas, das ciências históricas, da sociologia ou da 

ciência politica, em diferentes contextos de investigação, e contribuindo para uma 

historiografia do Estado e da política nacional. Contudo, e apesar da sua relevância, 

esta informação tem sido sobretudo tratada do ponto de vista qualitativo, dadas as 

limitações decorrentes da falta de meios tecnológicos que permitam o tratamento 

extensivo da informação.  

 
Por iniciativa do Arquivo Histórico da Assembleia da República, deu-se início em 2001 a 

um processo de digitalização e reconhecimento de texto dos diários parlamentares, com 

o objectivo de criar uma base de dados através da qual os mesmos pudessem ser 

pesquisados e consultados com facilidade e rapidez, e que vem resolver parte das 

limitações quantitativas referidas. Os primeiros resultados desse processo foram 

colocados on-line em 20021, estando hoje a digitalização e o reconhecimento de texto 

completos para o período de 1881 a 2006.  

 
Com base na informação disponível para o período de 1881 a 2006 iniciámos um 

processo de recolha de informação relativa ao número de ocorrências de referentes2 

significativos no domínio das políticas públicas da água, que sistematizámos numa base 

de dados própria. Os dados recolhidos são relativos à Câmara dos Deputados (1881 a 

1926), à Assembleia Nacional (1935 a 1974), à Assembleia Constituinte (1974 a 1975) e 

à Assembleia da República (I Série - 1976 a 2005). Para estes períodos foi possível 

quantificar a frequência de ocorrências de cada referente. Esta frequência foi 

determinada em número de páginas por ano, sendo para o efeito contada uma página 

desde que ela tivesse pelo menos uma ocorrência.  

 
No seu total, a actividade parlamentar no período (1881 – 2005) encontra-se registada 

em 249.824 páginas de diários. O número de páginas por ano apresenta uma 

distribuição muito irregular e com amplitude variável pelo que, como forma de eliminar 

quaisquer efeitos correlativos indesejáveis entre o número de páginas / ano e as 

frequências registadas para os referentes escolhidos, optou-se por exprimir a frequência 

                                                
1 www.parlamento.pt 
2 Por referente entende-se uma expressão específica, e.g. “Portos” 
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absoluta dos termos identificados num dado ano enquanto frequência relativa ao 

número total de páginas registadas nesse mesmo ano. 

 
Assim, para o referente ‘a’, e para o ano ‘x’, define-se a frequência relativa anual como 

a frequência do número de páginas em que se regista o referente em relação ao 

número de páginas total. É evidente que esta medida de ocorrência, por tomar como 

unidade a página e não a palavra, não é a ideal. No entanto, o número médio de 

palavras por página é suficientemente constante para ignorar esta fonte de erro 

estatístico. O nosso objectivo foi o de quantificar o debate político por forma a permitir 

análises estatísticas e interpretações gráficas.  

 

 

Gráfico 1: nº de páginas dos diários por ano 

 
Construiu-se assim uma base de dados com as frequências relativas anuais para um 

conjunto de 86 referentes significativos relativos a distintos domínios de intervenção das 

políticas hídricas nacionais. A selecção destes referentes começou por ser feita através 

da escolha de 400 expressões significativas em amostras diversas de debates 

parlamentares para cada um dos domínios de intervenção que se pretendia analisar. De 

seguida testou-se a frequência da sua ocorrências nas páginas dos diários. Com base 

neste teste, reduziu-se para 86 o número de referentes em função de critérios de 

consistência estatística, procedendo-se então à verificação do número de ocorrências 

ano a ano.  

 

Por sua vez, estes 86 referentes foram agrupados em índices, através da sua soma 

algébrica, que representam dimensões essenciais das políticas públicas da água em 
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Portugal. Cada índice foi computado como soma algébrica das frequências relativas dos 

respectivos referentes.  

 
Dimensões Domínios de Intervenção 

 
Potencial de Utilização Económica A1 – Portos 

A2 - Rega 
A5 - Barragens 
A8 - Energia 
 

Satisfação de Necessidades Sociais A3 - Abastecimento 
A6 - Esgotos / Saneamento 
 

Resolução de Problemas Ambientais A4 - Cheias 
A7 - Secas 
A9 - Poluição / Qualidade da Água 
 

Tabela 1: dimensões e índices de políticas públicas da água em Portugal 

 
Os métodos de análise estatística utilizados requerem uma distribuição normal dos 

dados. Uma vez que se trata de frequências relativas (passíveis de representação 

percentual), transformaram-se os dados iniciais aplicando-lhes a raiz quadrada3. Este 

procedimento recuperou a distribuição normal e a homogeneidade da variância, 

permitindo a utilização de ferramentas estatísticas lineares e não lineares. Numa série 

de dados tão extensa o “ruído estatístico” é relevante. Para o eliminar transformou-se 

cada série cronológica pela sua média móvel de período de 10 anos, procedimento este 

que evidencia a sazonalidade e tendência das séries cronológicas4.  

 

Assim, a intensidade dos debates parlamentares é medida através da observação do 

comportamento da variável kappa, que criámos para o efeito, e que representa o 

número de ocorrências relativas anuais de um determinado referente, depois de 

aplicados os procedimentos estatísticos enunciados.  

 
Com base nestes resultados conduziram-se dois tipos de análise: (i) – análise gráfica da 

frequência destes índices ao longo do período (1881 – 2005); (ii) – ANOVA entre grupos 

definidos pelos períodos históricos. Os resultados apresentam-se de seguida. 

 

                                                
3 Johnson, R.A., Wichern, D.W. (2002). Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th Ed., New 
Jersey: Prentice Hall. 
4 Box, G.E.P., Jenkins, G.M. (1970). Time Series Analysis. San Francisco: Holden Day. 
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Índices das Políticas Públicas da Água 
 

 

Gráfico 2: intensidade total da discussão parlamentar por índices - 1881 a 20055 

 

 

Gráfico 3: evolução da intensidade do índice A1 (média móvel 10 anos)6 

 
 

 

                                                
5 Eixo das ordenadas: raiz quadrada do número total de ocorrências entre 1881 e 2005 
6 Eixo das ordenadas: variável kappa - média móvel a 10 anos da raiz quadrada da frequência 
relativa anual do índice.  
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Gráfico 4: evolução da intensidade do índice A2 (média móvel 10 anos) 

 

 

Gráfico 5: evolução da intensidade do índice A3 (média móvel 10 anos) 

 

 

Gráfico 6: evolução da intensidade do índice A4 (média móvel 10 anos) 
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Gráfico 7: evolução da intensidade do índice A5 (média móvel 10 anos) 

 

 

Gráfico 8: evolução da intensidade do índice A6 (média móvel 10 anos) 

 

 

Gráfico 9: evolução da intensidade do índice A7 (média móvel 10 anos) 
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Gráfico 10: evolução da intensidade do índice A8 (média móvel 10 anos) 

 

 

Gráfico 11: evolução da intensidade do índice A9 (média móvel 10 anos) 
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Dimensões das Políticas Públicas da Água 
 
A construção de indicadores das dimensões de políticas da água corresponde à soma 

algébrica dos índices individuais atrás apresentados7.  

 

 

Gráfico 12: intensidade total da discussão parlamentar por dimensões de políticas 

 

 

Gráfico 13: intensidade da discussão parlamentar por dimensões (média móvel a 10 anos) 

                                                
7 Por serem, em última análise, variáveis de contagem, o seu agrupamento é possível através da 
simples soma algébrica dos vários índices que se pretendem agrupar.  
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Gráfico 14: intensidade da discussão parlamentar da dimensão D1 (média móvel 10 anos) 

 

 

Gráfico 15: intensidade da discussão parlamentar da dimensão D2 (média móvel 10 anos) 

 

 

Gráfico 16: intensidade da discussão parlamentar da dimensão D3 (média móvel 10 anos) 
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Períodos Históricos 
 
Procurando confirmar a validade formal da variável “período histórico”, a aplicação do 

teste ANOVA permitiu-nos verificar diferenças significativas entre diferentes períodos 

históricos para uma selecção de índices8 de politicas públicas da água.  

 
A variável “período histórico” assume sete categorias que correspondem a distintos 

períodos temporais. 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

1884 - 1919 1920 - 1928 1929 - 1943 1944 - 1974 1975 - 1985 1986 - 1999 2000 - 2005 

Tabela 2: valores da variável “período histórico” 

 
Aplicando o teste ANOVA para medir o efeito da variável “períodos históricos” sobre as 

variáveis “índice”, obtivemos um nível - p (α) associado ao  teste Wilks (efeito de uma 

variável categórica sobre um conjunto de variáveis contínuas) inferior a 0,05, 

concluindo-se que a variável explicativa afecta um ou vários índices.  

 
 Wilks λ F Effect df Error df P 

Período 0,000035 41,9139 72 538,9821 0,0000 

Tabela 3: P associado ao teste Wilks 

 
Procurámos verificar, desta forma, quais os índices afectados pelo factor explicativo, 

através da análise dos testes Fischer e Univariados para cada índice. Com um p 

associado inferior a 0,000 em cada índice, concluímos que todos foram afectados pela 

variável “período”.  

 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 77,465 70,646 56.954 63,337 171,676 116,102 77,372 96,832 157,609 

SS 0,2469 0,0652 0,4719 0,4613 0,862 0,103 0,0627 0,1708 0,6495 

MS 0,0441 0,0108 0,0786 0,0768 0,1436 0,017 0,0104 0,0285 0,1083 

Tabela 4: testes Fischer e Univariados 

 

                                                
8 Dos índices atrás apresentados foram excluídos os que se incluíam nas “Dimensões 
Transversais”.  
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Uma vez que a variável “períodos históricos” assume 7 categorias possíveis, 

procurámos caracterizar a evolução de cada índice ao longo dos períodos históricos. 

Para tal, recorremos à análise gráfica das médias e desvios padrões por cada categoria 

da variável “período” em cada índice, identificando-se dois padrões fundamentais.  

 

 
Gráfico 17: média e desvio padrão do índice A3 por categoria da variável “período” 

 

A distribuição do índice A3 (abastecimento) segue o padrão I original. Tendência 

acentuada de subida entre P1 e P4 com um intervalo em que se verifica uma descida 

acentuada e significativa entre P1 e P2, seguida de subida constante, significativa e 

acentuada entre P2, P3 e P4; descida acentuada e significativa entre P4 e P5; pico 

único da discussão em P4; estabilização da distribuição entre P5 e P7 sem diferenças 

significativas; não se verificam diferenças significativas entre P1 e os três últimos 

períodos, pelo que a intensidade da discussão assume valor idêntico ao início e à 

chegada.  
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Gráfico 18: média e desvio padrão do índice A8 por categoria da variável “período” 

 
A distribuição do índice A8 (energia) assume tendências idênticas à do índice A3 

(abastecimento), ou seja, assume o comportamento do padrão I original. Note-se 

apenas uma diferença dos graus de intensidade, inferiores neste índice, e o facto de 

não se verificar a descida acentuada e significativa entre P1 e P2 que se verifica no 

índice A3.  
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Gráfico 19: média e desvio padrão do índice A5 por categoria da variável “período” 

 
A distribuição do índice A5 (barragens) assume o comportamento do padrão I, variação 

I: subida constante entre P1 e P4, significativa entre P2 e P4; descida significativa de P4 

para P5 e estabilização entre P5 e P7. O pico de intensidade ocorre em P4, com uma 

diferença significativa relativamente a P3. Por fim, verifica-se que a intensidade da 

discussão é significativamente superior à chegada (P5, P6 e P7) relativamente à partida 

(P1 e P2).  
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Gráfico 20: média e desvio padrão do índice A7 por categoria da variável “período” 

 
A distribuição do índice A7 (secas) segue o padrão I, variação I, tal como o índice A5 

(barragens). No entanto, verificam-se aqui tendências mais suaves: tanto na subida 

entre P1 e P4 como na descida de P4 a P7. Os valores de P5 a P7 são 

significativamente superiores aos valores de P1 e P3, ou seja, a intensidade à chegada 

é superior à partida. Note-se também um grau mais reduzido de intensidade para este 

índice.  
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Gráfico 21: média e desvio padrão do índice A2 por categoria da variável período 

 
A distribuição do índice A2 (rega) segue o padrão I, variação II. Tendência clara de 

subida entre P1 e P4; o pico da discussão parlamentar ocorre em P3 e P4; não há 

diferenças significativas entre P5, P6 e P7. Não se verificam diferenças significativas 

entre P1 e P2, entre P3 e P4 e entre P5, P6 e P7. Sendo equivalente à partida e à 

chegada, a intensidade do índice A2 só se modifica significativamente nos períodos P3 

e P4.  
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Gráfico 22: média e desvio padrão do índice A4 por categoria da variável “período”  

 
A distribuição do índice A4 (cheias) segue o padrão I, variação II, que se verificou já 

ocorrer no índice A2 (rega). Contudo, há uma diferença significativa entre P1 e P2, e 

diferenças significativas entre P5, P6 e P7.  
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Gráfico 23: média e desvio padrão do índice A1 por categoria da variável período 

 
A distribuição do índice A1 (portos) segue o padrão I, variação III. Descida acentuada e 

significativa entre P1 e P2, seguida de subida acentuada e significativa entre P2 e P3; 

os valores mais elevados ocorrem em P1, P3 e P4, sem diferenças significativas entre 

ambos; a distribuição termina com uma intensidade significativamente inferior à que se 

registava à partida. Note-se que as descidas e subidas significativas são aqui muito 

acentuadas, e que o grau de intensidade do índice A1 é o mais elevado de entre todos 

os índices.  
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Gráfico 24: média e desvio padrão do índice A6 por categoria da variável “período” 

 
A distribuição do índice A6 (esgotos / saneamento) segue o padrão II original. Descida 

acentuada e significativa entre P1 e P2, seguida de subida acentuada e significativa 

entre P2 e P3 e entre P3 e P4. A partir de P4 verifica-se uma estabilização com ligeira 

tendência de subida entre P5 e P6 (não significativa), descendo novamente de P6 para 

P7. O pico de intensidade ocorre em P6, apesar de o valor deste período não 

apresentar diferenças significativas relativamente a P4, P5 e P7. Desta forma, a 

intensidade do índice é significativamente superior à chegada, relativamente à partida.  
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Gráfico 25: média e desvio padrão do índice A9 por categoria da variável “período” 

 
A distribuição do índice A9 segue o padrão II, variação I. Não se verificando tendências 

significativas de descida, a tendência de subida ocorre em degrau. Identificam-se três 

grupos de períodos com intensidades equivalentes: P1 a P3; P4 e P5; P6 e P7. O pico 

da discussão ocorre em P6 e estabiliza em P7.  
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Da análise gráfica apresentada salientam-se as tendências entre períodos, que 

assinalamos na tabela 5 (As quadriculas a cinzento indicam as diferenças das médias 

de cada período que não são estatisticamente significativas, de acordo com os testes 

realizados e que se apresentam de seguida), e os períodos de maior intensidade de 

debate por cada domínio de intervenção, que apresentamos na tabela 6.  

 
 P1 – P2 P2 – P3 P3 – P4 P4 - P5 P5 - P6  P6 – P7 

 
A1 – Portos       

A2 – Rega       

A5 – Barragens       

A8 – Energia       

A3 – Abastecimento       

A6 - Esgotos       

A4 – Cheias       

A7 - Secas       

A9 – Poluição       

Tabela 5: tendências de evolução dos índices entre períodos 

 
Já no que diz respeito aos picos de intensidade da discussão parlamentar, elas 

apresentam-se, por cada domínio de intervenção, nos seguintes períodos: 

 
A1 – Portos  1929 – 1974 

A2 – Rega 1929 – 1974 

A3 – Abastecimento 1944 – 1974 

A4 – Cheias 1929 – 1974 

A5 – Barragens 1944 – 1974 

A6 - Esgotos 1986 – 1999 

A7 - Secas 1944 – 1974 

A8 – Energia 1944 - 1974 

A9 – Poluição 1986 - 1999 

Tabela 6: intensidade máxima da discussão parlamentar 
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É também possível identificar, através das análises apresentadas, os padrões das 

distribuições que se tornam evidentes:  

 
 Padrão I: tendência acentuada de subida entre P1 e P4, com um intervalo em 

que se verifica uma descida acentuada e significativa entre P1 e P2, seguida de 

subida constante, significativa e acentuada entre P2, P3 e P4; descida 

acentuada e significativa entre P4 e P5; pico único da discussão em P4; 

estabilização da distribuição entre P5 e P7, sem diferenças significativas. A 

intensidade do índice é idêntica à partida e à chegada. Seguem este padrão os 

índices A3 (abastecimento) e A8 (energia).  

 

o Padrão I, variação I: não se verifica a descida significativa entre P1 e P2, 

sendo a subida entre P1 e P4 mais consistente; a discussão termina (P5 

a P7) com valores significativamente mais elevados relativamente à 

partida (P1 e P2);. Seguem este padrão os índices A5 (barragens) e A7 

(secas).  

 

o Padrão I, variação II: o pico de intensidade distribui-se agora por dois 

períodos (P3 e P4), com valor mais elevado em P4; a intensidade é 

idêntica à partida e à chegada. Seguem esta distribuição os índices A2 

(rega) e A4 (cheias).  

 

o Padrão I, variação III: os picos de intensidade ocorrem em P1, P3 e P4, 

sem diferenças significativas entre ambos; a intensidade é 

significativamente inferior à chegada do que era à partida. Segue este 

padrão o índice A1 (portos).  

 

 Padrão II: tendência de subida entre P1 e P4, apesar de descida significativa e 

acentuada entre P1 e P2, tal como se verifica no padrão I original. Tendência 

suave de subida, não significativa, entre P4 e P6; o pico de intensidade regista-

se em P6; a intensidade à chegada é muito superior relativamente à partida. 

Segue este padrão o índice A6 (esgotos / saneamento) 
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o Padrão II, variação I: subida em degrau, de P1 a P3, de P4 a P5 e de P6 

a P7; não se verifica a descida acentuada entre P1 e P2; registam-se três 

momentos distintos de intensidade. Segue este padrão o índice A9 

(poluição / qualidade da água).  
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Analisados os gráficos, procedemos à aplicação dos testes post-hoc dentro da 
configuração da ANOVA efectuada, para confirmar, na distribuição de cada índice, 
quais os períodos que diferiam significativamente entre si.  
 
 

A1 – Portos 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,000123 0,563166 0,000182 0,000123 0,000123 0,044875 
P2 0,000123  0,000123 0,000123 0,326996 0,345663 0,935221 
P3 0,563166 0,000123  0,642680 0,000123 0,000123 0,011605 
P4 0,000182 0,000123 0,642680  0,000123 0,000123 0,002845 
P5 0,000123 0,326996 0,000123 0,000123  1,000000 0,999858 
P6 0,000123 0,345663 0,000123 0,000123 1,000000  0,999830 
P7 0,044875 0,935221 0,011605 0,002845 0,999858 0,999830  

Tabela 7: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A1 

 
A2 – Rega 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,998574 0,000123 0,000123 0,999523 0,984054 1,000000 
P2 0,998574  0,000123 0,000123 0,969932 0,912998 0,999997 
P3 0,000123 0,000123  0,999807 0,000123 0,000123 0,102503 
P4 0,000123 0,000123 0,999807  0,000123 0,000123 0,081106 
P5 0,999523 0,969932 0,000123 0,000123  0,999978 1,000000 
P6 0,984054 0,912998 0,000123 0,000123 0,999978  0,999996 
P7 1,000000 0,999997 0,102503 0,081106 1,000000 0,999996  

Tabela 8: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A2 

 
A5 – Barragens 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,997400 0,000123 0,000123 0,000123 0,000123 0,176351 
P2 0,997400  0,000123 0,000123 0,000123 0,000123 0,258546 
P3 0,000123 0,000123  0,000123 0,999998 0,788804 0,999793 
P4 0,000123 0,000123 0,000123  0,000123 0,000123 0,081198 
P5 0,000123 0,000123 0,999998 0,000123  0,940846 0,999571 
P6 0,000123 0,000123 0,788804 0,000123 0,940846  0,989576 
P7 0,176351 0,258546 0,999793 0,081198 0,999571 0,989576  

Tabela 9: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A5 

 
A8 - Energia 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,412094 0,000123 0,000123 0,162637 0,293612 0,999632 
P2 0,412094  0,000124 0,000123 0,999973 0,999950 0,999978 
P3 0,000123 0,000124  0,000177 0,000123 0,000123 0,331499 
P4 0,000123 0,000123 0,000177  0,000123 0,000123 0,014387 
P5 0,162637 0,999973 0,000123 0,000123  0,996153 0,999873 
P6 0,293612 0,999950 0,000123 0,000123 0,996153  0,999999 
P7 0,999632 0,999978 0,331499 0,014387 0,999873 0,999999  

Tabela 10: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A8 
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A3 – Abastecimento 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,009730 0,853015 0,000123 0,997306 0,999999 0,999985 
P2 0,009730  0,149703 0,000123 0,045930 0,014341 0,963724 
P3 0,853015 0,149703  0,000123 0,998433 0,916158 1,000000 
P4 0,000123 0,000123 0,000123  0,000123 0,000123 0,114320 
P5 0,997306 0,045930 0,998433 0,000123  0,999465 1,000000 
P6 0,999999 0,014341 0,916158 0,000123 0,999465  0,999995 
P7 0,999985 0,963724 1,000000 0,114320 1,000000 0,999995  

Tabela 11: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A3 

 
A6 – Esgotos / Saneamento 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,088165 0,000123 0,000123 0,925536 0,000123 0,679259 
P2 0,088165  0,000123 0,000123 0,004688 0,000123 0,157843 
P3 0,000123 0,000123  0,000945 0,001494 0,472043 1,000000 
P4 0,000123 0,000123 0,000945  0,000123 0,233634 0,935141 
P5 0,925536 0,004688 0,001494 0,000123  0,000124 0,863105 
P6 0,000123 0,000123 0,472043 0,233634 0,000124  0,999244 
P7 0,679259 0,157843 1,000000 0,935141 0,863105 0,999244  

Tabela 12: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A6 

 
A9 – Poluição / Qualidade das Águas 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,971660 0,934310 0,000123 0,000123 0,000123 0,000161 
P2 0,971660  1,000000 0,000123 0,000123 0,000123 0,000129 
P3 0,934310 1,000000  0,000123 0,000123 0,000123 0,000130 
P4 0,000123 0,000123 0,000123  0,999988 0,000123 0,387694 
P5 0,000123 0,000123 0,000123 0,999988  0,000123 0,346748 
P6 0,000123 0,000123 0,000123 0,000123 0,000123  0,999987 
P7 0,000161 0,000129 0,000130 0,387694 0,346748 0,999987  

Tabela 13: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A9 

 
A4 - Cheias 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  0,255624 0,000123 0,000123 0,999988 0,874772 0,991107 
P2 0,255624  0,000123 0,000123 0,167511 0,835808 1,000000 
P3 0,000123 0,000123  0,703829 0,000123 0,000123 0,075184 
P4 0,000123 0,000123 0,703829  0,000123 0,000123 0,024869 
P5 0,999988 0,167511 0,000123 0,000123  0,851218 0,985481 
P6 0,874772 0,835808 0,000123 0,000123 0,851218  0,999704 
P7 0,991107 1,000000 0,075184 0,024869 0,985481 0,999704  

Tabela 14: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A4 
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A7 - Secas 

Período P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
P1  1,000000 0,001948 0,000123 0,000123 0,000123 0,571395 
P2 1,000000  0,046923 0,000123 0,000123 0,000123 0,594636 
P3 0,001948 0,046923  0,000123 0,000437 0,000125 0,990812 
P4 0,000123 0,000123 0,000123  0,023993 0,013889 0,670485 
P5 0,000123 0,000123 0,000437 0,023993  0,999927 0,995563 
P6 0,000123 0,000123 0,000125 0,013889 0,999927  0,990545 
P7 0,571395 0,594636 0,990812 0,670485 0,995563 0,990545  

Tabela 15: resultados do teste post-hoc Unequal N HSD ao índice A7 

 
 

Os resultados dos testes post-hoc consolidam a análise gráfica, permitindo concluir que 

as variações registadas nos índices analisados são estatisticamente significativas nos 

seguintes períodos (as quadrículas a cinzento indicam as diferenças não significativas):  
 

 P1 – P2 P2 – P3 P3 – P4 P4 – P5 P5 – P6 P6 – P7 
A1       
A2       
A5       
A8       
A3       
A6       
A4       
A7       
A9       

Tabela 16: diferenças significativas entre períodos, por índice 
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