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O 365 Algarve assume-se agora como um meio privilegiado 
de promoção da cultura algarvia, com forte potencial para 
atenuar assimetrias regionais e temporais dos fluxos turísti-
cos. Um exemplo de ação concertada entre setor público e 
privado, este programa traz à região dinâmicas próprias entre 
maio e outubro. Públicos (76,7%), residentes (9,9%) e turistas 
(13,4%) foram inquiridos para exprimirem a sua perceção 
sobre o 365 Algarve. A opinião é consensual, este é sem 
dúvida um programa de excelência que traz à região alegria, 
movimento e expressões culturais que há muito se esperava. 
Esta opinião é partilhada pelos stakeholders entrevistados 
cujo único receio é que cessem a organização do mesmo, 
sem que os seus reflexos se enraízem na região.

A existência deste programa é reconhecida pela maioria dos 
que ou vivem na região ou por cá passam em férias (77%). A 
promoção disseminada pelos vários meios de comunicação 
disponíveis justifica a consciência que possuem do 365 Algar-
ve. A taxa de participação situa-se nos 76%. Restrições tem-
porais ou desfasamento entre o conhecimento da agenda e o 
evento em si justificam a não participação. Ainda que aqueles 
que já participaram, a fidelização seja já evidente, 29% dos 
participantes da segunda edição estiveram também em even-
tos da primeira edição. A esmagadora maioria dos públicos 
pretende participar em mais eventos ainda este ano (85%), o 
que reforça a fidelização ao 365. Embaixadores do 365, 82% 
dos públicos pretende recomendar esta manifestação cultu-
ral. Os eventos mais populares são a música (30%), o teatro 
(15%) e a dança (13%), eventos que reforçam a imagem que 
possuem do programa: luz, movimento, alegria.

Menos positivo é a sobrecarga da agenda que inviabiliza a 
participação em mais eventos, a capacidade das salas e 
ainda a necessidade de mais comunicação. Este programa 
atrai jovens, adultos e seniores com formação superior, atrai 
também turistas (48%) e residentes (88%), ainda que entre os 
residentes, muitos sejam estrangeiros (14%). Satisfeitos e fiéis 
ao 365 apelam à divulgação mais antecipada e mais assertiva 
do mesmo, sugerem ainda maior interdisciplinaridade entre 
eventos e maior promoção da identidade algarvia.

Imbuídos do mesmo espírito, os stakeholders reconhecem o 
potencial e clamam a sua continuidade. “devemos lutar com 
todos os meios para que o programa não acabe.”
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INTRO
DUÇÃO



A excelência duma região onde o turismo é a 
principal atividade económica exige uma dinâ-
mica experiencial onde a cultura é protagonis-
ta. Turistas cada vez mais ecléticos e uma 
população que vive num ambiente multicultural 
apelam à revitalização de uma região que já há 
muito deixou de ser um destino de sol e praia. 
Apesar das dinâmicas implementadas os 
problemas persistem: assimetrias regionais e 
sazonalidade ensombram o desenvolvimento 
do Algarve. Mitigar estas fragilidades é o objeti-
vo estratégico da região que num esforço insti-
tucional e governamental continua a promover 
dinâmicas experienciais no destino.

É o caso do programa 365 ALGARVE, que 
apesar da sua juventude (segunda edição), 
mostra já evidências do seu potencial para 
valorizar a cultura, mitigar a sazonalidade e 
promover a equidade intermunicipal. Os even-
tos promovidos juntam residentes e turistas 
numa experiência cultural única e diversificada 
que a manter-se poderá vir a constituir uma 
referência na região e um meio de atração 
essencial de novos públicos.

Na base do seu sucesso está uma promoção 
assertiva e o envolvimento e motivação dos 
agentes da região. Esta concertação de esfor-
ços entre público e privado pouco usual está 
na génese do seu sucesso. A maior adesão do 
público a estes eventos reforça a pertinência 
desta iniciativa que encetada em 2016 mostra 
evidências da sua importância para a promo-
ção da região.

Neste contexto surge o estudo de avaliação do 
programa 365 ALGARVE, que numa perspeti-
va construtiva, visa avaliar o desenrolar do 
programa, comparar com a edição anterior e 
apresentar uma proposta de valor estratégica 
que mais não é do que a verbalização das 
vozes mais ativas neste programa: os públicos, 
os residentes, os turistas e os stakeholders da 
região. 
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Este estudo suporta-se numa análise mista, onde dados quantitativos 
e qualitativos recolhidos por administração direta e in situ, a partir de 
uma entrevista semiestruturada, esboçam as perceções da oferta e da 
procura. Na perspetiva da oferta analisaram-se as respostas às entre-
vistas realizadas aos stakeholders (Organizadores dos eventos, entida-
des e organismos públicos, associações da região e do setor do turis-
mo, entidades privadas e meios de comunicação). Análise que se 
desenvolve em 4 eixos:

        Perceções

         Avaliação

         Nível de Envolvimento/Conhecimento

         Propostas/Recomendações

RESIDENTES | População residente que participou, ou não, nos eventos
PÚBLICO | População que participou nos eventos
TURISTAS | Populção em férias no Algarve que participou, ou não, nos eventos



Consolida-se o ensaio de carateriza-
ção dos participantes nos eventos e 
dos não participantes numa perspeti-
va temporal. Esta análise, que se 
divide em 4 eixos infra referidos, tem 
como suporte questionários realiza-
dos dentro dos eventos (públicos) e 
fora dos mesmos (residentes e turis-
tas).

Os eixos de análise que estruturam 
este relatório encontram suporte no 
modelo conceptual definido para 
alimentar esta investigação, cuja 
esquematização se apresenta na 
Figura 1.

RECONHECIMENTO DO PROGRAMA 
O que sugere a eficácia da promoção 

PARTICIPAÇÃO/ ENVOLVIMENTO 
Indicador da atratividade do programa 

CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 
Num esforço de identificar os perfis do 
365 ALGARVE
 
PERSPETIVAS FUTURAS 
Avalia o potencial de continuidade deste 
programa e a proposta de valor na 
aceção dos seus públicos.

NOTORIEDADE
DO 365 ALGARVE

PÚBLICOS
 365 ALGARVE

TURISTAS
 365 ALGARVE

RESIDENTES
 365 ALGARVE

STAKEHOLDERS
 365 ALGARVE

Caraterização Sociodemográfica
Motivações Culturais
Hábitos Culturais
Satisfação 
Intenções Futuras

Perceções
Motivações Culturais
Experiências Culturais
Plano de Divulgação
Atração do Programa
Caraterização Sociodemográfica

Perceções
Nível de Envolvimento

Propostas
Recomendações

Caraterização Sociodemográfica
Motivações Culturais

Experiências Culturais
Perceções

Atração do Progama
Divulgação

COMO?

SEGMENTAÇÃO DE PÚBLICOS

 PARTICIPAÇÃO
RECOMENDAÇÃO

SEGMENTAÇÃO

 MODELO CONCEPTUAL

PERSPETIVA
DA PROCURA
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FIGURA 1_ MODELO CONCEPTUAL Fonte: Elaboração Própria



Este estudo suporta-se numa metodologia mista onde 
dados quantitativos e qualitativos concorrem para avaliar o 
programa sob diferentes perspetivas: os turistas, os residen-
tes, os públicos e os stakeholders. Inquéritos e entrevistas 
recolhidas online e in situ, alimentam uma análise que sendo 
na essência quantificada é enriquecida com transcrições 
expurgadas das questões abertas, que ajudam a interpretar 
e justificar os números obtidos. A diversidade das amostras 
propunha compreender se a agenda e o programa por si 
próprio era reconhecido e capaz de atrair novos públicos. As 
entrevistas aos stakeholders elencam as perceções dos 
principais players da região e propõem uma proposta de 
valor onde sugestões e recomendações servem de mote 
para o cada vez maior envolvimento destes na dinamização 
e promoção do programa.

TI
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O UNIVERSO E A AMOSTRA: 
ESTIMATIVAS E TAXAS DE CONCRETIZAÇÃO

No total foram recolhidos 1234 inquéritos na primeira edição 
e 2382 nesta segunda edição. Estes inquéritos maioritaria-
mente obtidos por reforço da recolha direta distribuem-se 
entre residentes, públicos e turistas, nas proporções que a 
Figura 2 ilustra.

 

Residentes
Públicos
Turistas
Total

AMOSTRA 1ª EDIÇÃO  

315
604
315

1234

N  

25,5
48,9
25,5
100,0

% 2ª EDIÇÃO  

236
1826
320

2382

N  

9,9
76,7
13,4
100,0

%

FIGURA 2_ DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR TIPO DE PÚBLICOS E EDIÇÕES
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FARO
27% | 20%

MONCHIQUE
1% | 7%

LOULÉ
4% | 8%

FIGURA 3_ DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR CONCELHOS

PORTIMÃO
9% | 13%

TAVIRA
7% | 9%LAGOA

5% | 4%

ALCOUTIM
3% | 2%

C. MARIM
2% | 5%

LAGOS
4% | 9%

SBA
6% | 2%

SILVES
8% | 8%

V. BISPO
8% | 2%

LEGENDA
1ª Edição (Outros inclui: Albufeira 3% | Olhão 4% | VRSA 6%) 
 2ª Edição (Outros inclui: Albufeira 4% | Olhão 2% | VRSA 1%) Fonte: Elaboração própria

Esta amostra abrange totalmente as 
temáticas inicialmente previstas, bem 
como os concelhos do Algarve. 

Dança
Teatro
Cinema
Literatura
Circo Contemporâneo
Animação de Património
Artes Visuais
Gastronomia
Artes Performativas
Música
Ópera

TIPO DE EVENTO 1ª EDIÇÃO

9%
7%
7%
3%
0%
7%
1%
0%
6%
60%
1%

% 2ª EDIÇÃO

9%
14%
8%
0%
6%
10%
5%
9%
 -*
39%
0%

%

FIGURA 4_ DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA POR   
                   TIPO DE EVENTOS E EDIÇÕES
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*Os dados recolhidos na segunda edição para as artes performativas foram
distribuidos pelas categorias correspondentes por uma questão de redefinição do conceito



ENTREVISTAS
A perspetiva da oferta contempla o contributo dos stakeholders regio-
nais e nacionais do projeto 365 ALGARVE, classificados do seguinte 
modo:

                                 Associações Regionais e do Setor;
                                 Entidades e Organismos Públicos;
                                 Entidades Privadas;
                                 Meios de Comunicação;
                                 Organizadores dos Eventos.

Cada contributo foi recolhido através de entrevistas, utilizando uma 
plataforma online organizada para este efeito. Foram realizadas 44 
entrevistas a stakeholders que se distribuem de acordo com a Figura 
5. Este valor sugere o crescente envolvimento dos diferentes players 
no programa.

 

Associações Regionais e do Setor
Entidades e Organismos Públicos
Entidades Privadas
Meios de Comunicação
Organizadores de Eventos 365
Total

FIGURA 5_ ENTREVISTAS REALIZADAS POR CATEGORIA DE STAKEHOLDERS

1ª EDIÇÃO  

2
6
0
0

13
21

N 2ª EDIÇÃO  

6
16
6
3

13
44

N
Fo

nt
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ORGANIZAÇÃO CARGO 

Academia de Música de Lagos
AHETA
AMARELARTE
Arquente - Associação Cultural
Associação Artedosul
Associação BACKUP
Associação de Guitarras do Algarve
CasaB - Associação Cultural
Cosanostra Cooperativa Cultural CRL
Fungo Azul
Ginásio Clube de Faro
Mito Algarvio
Município de Lagoa
Município de Lagos
Município de Olhão
Município de Silves
Município de Vila Real de Sto. António
Orquestra Clássica do Sul
Partilha Alternativa Associação
Secretaria de Estado da Cultura
Tertúlia Algarvia

 

Diretor de Produção
Presidente
Coordenadora Criativa
Presidente
Presidente
Coordenadora de Projetos
Presidente
Direção
Presidente - Diretor Artístico
Dirigente
Presidente
Presidente
Presidente
Chefe de Divisão
Técnico Superior
Técnico Superior
Técnica Superior
Técnica de RP e Comunicação
Presidente
Secretário de Estado da Cultura
Secretária da Direção

1ª EDIÇÃO

 

Academia de Música de Lagos
ACRAL
AHETA
ANJE
Artadentro - Arte Contemporânea 
Associação Algarve Anima
Associação Artedosul
Associação BACKUP
Associação Musical do Algarve
Associação Partilha Alternativa
Ass. Recreativa e Cultural de Músicos
CasaB - Associação Cultural
CCDR Algarve
Cineclube de Faro 
Cosanostra Cooperativa Cultural CRL
Dom José Beach Hotel
Evasões 
Grupo Pestana Algarve
Jornal Público
Ministério da Cultura
Minor Hotels
Município de Albufeira
Município de Alcoutim
Municipio de Aljezur
Município de Aljezur
Município de Faro
Município de Lagoa
Município de Lagos
Município de Loulé
Município de Silves
Município de Vila do Bispo
Região de Turismo do Algarve
Rota Vicentina
Sul Informação
TEMPO - Teatro Municipal de Portimão
Tertúlia Algarvia
Turismo de Portugal
Visacar S.A.
Worth Lda. (Portugal Concept)

 

Dir. Artístico e de Produção
Diretora Executiva
Presidente
Diretor Nacional/Algarve
Presidente
Presidente da Direção
Presidente
Representante Legal
Assessora de Comunicação
Presidente da Direção
Diretor Artístico e Ator
Coordenação de Projetos
Presidente
Coordenador de Projeto
Presidente - Diretor Artístico
Diretor Geral
Editor Executivo
Administrador 
Jornalista
Secretário de Estado
Diretor Comercial e de Marketing
Técnica Superior
Técnico Superior de Turismo
Vereador
Chefe de Divisão
Vice-Presidente
Programador
Vereadora
Presidente
Técnico Superior
Coordenadora
Vice-Presidente
Presidente
Diretora
Diretor Artístico
Técnica de Comunicação
Assessora
Administrador
Diretor Comercial

FIGURA 6_ LISTA DE ENTREVISTADOS POR EDIÇÃO Tendo em conta a proveniência 
dos contributos, a Figura 6 lista 
as entidades entrevistadas e os 
cargos dos respetivos interlocu-
tores, nas duas edições.

2ª EDIÇÃO
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FIGURA 6_ ESTRUTURA SUMÁRIA DOS INQUÉRITOS E ENTREVISTAS

RECONHECIMENTO DO PROGRAMA
Conhece o programa 365 Algarve?
Como teve conhecimento?
Reconhece o Logotipo? Qual a mensagem que associa ao Logo?

PARTICIPAÇÃO/ ENVOLVIMENTO
Motivos que o levaram a participar no evento?
Esteve presente mas não tem certeza se fazem parte do 365 Algarve?
Esteve presente em algum evento do 365 Algarve? Este ano/ano anterior?
A que tipo de eventos assistiu?
Como classifica a sua experiência?
Tenciona participar em outros eventos do 365 Algarve?
Tenciona recomendar os eventos do 365 Algarve?

CARACTERIZAÇÃO SOCIO-DEMOGRÁFICA
Turistas  |  Residentes  |  Públicos

PERSPETIVAS FUTURAS
Evolução temporal do reconhecimento
Evolução temporal da participação/envolvimento
Sugestões dos públicos

EN
TR

EV
IS

TA
S

INQUÉRITO - PÚBLICOS 365 ALGARVE

PERCEPÇÕES 365 Algarve

NÍVEL DE ENVOLVIMENTO

AVALIAÇÃO

PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES

ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
E INSTRUMENTOS DE SUPORTE À ANÁLISE
As três questões basilares que este estudo pretende responder prendem-se com o reco-
nhecimento do programa, participação e envolvimento, perfil dos participantes/não partici-
pantes e perspetivas futuras.

Estas questões que estruturam o relatório suportam-se numa análise dos questionários 
recolhidos nas duas edições, de acordo com o seguinte diagrama (Figura 7).

FIGURA 7_ ESTRUTURA DA
ANÁLISE

Fonte: Elaboração Própria



PERSPETIVA
DA OFERTA



Nível de Envolvimento/ 
Conhecimento

Os stakeholders entrevistados mani-
festaram interesse no programa. 
Sendo que apenas 16 dos 44 entrevis-
tados participaram na organização de 
eventos, a relevância do programa sai 
reforçada. Dos 16 entrevistados que 
afirmaram participar na 2ª edição do 
programa através da organização de 
eventos, dois estão envolvidos no 365 
Algarve pela primeira vez.

De salientar que, à exceção dos que 
efetivamente organizam eventos, 
vários são os stakeholders que consi-
deram estar envolvidos no 365 Algar-
ve ora pelo apoio aos agentes cultu-
rais, incluindo suporte logístico e 
financeiro, ora no apoio à divulgação. 

“Divulgando aos associados (...) 
a informação disponibilizada 
sobre o programa”

“Através do apoio a agentes 
culturais” são excertos que com-
provam este forte envolvimento 
com o programa”.

“Pareceria com outras entidades”

“Apoio financeiro e logístico às 
entidades que desenvolveram 
atividades no Município”



A – AVALIAÇÃO

As declarações dos stakeholders reforçam a 
excelência do programa e o nível de satisfação 

destes, independentemente do nível de envolvi-
mento com o programa.

Protagonistas do programa ou participantes nos 
eventos, todos reconhecem o impacto direto e indireto 

do 365, sendo que a sua satisfação é consensual.

A análise de conteúdo aos contributos facultados pelos 
stakeholders sugere níveis de satisfação elevados face ao 
365, independentemente da participação direta ou não no 

programa. Esta satisfação não dificulta a capacidade de 
estabelecerem uma análise de forças e fraquezas, 

oportunidades e ameaças que se devidamente 
trabalhadas podem constituir uma janela de 

oportunidades para o sucesso do 365 
Algarve.

SWOT
Pontos Fracos
Comunicação do programa
Integração do mercado turístico
Imagem
Financiamento
Pontos Fortes
Diversidade da oferta
Realização na época baixa
Qualidade da programação
Promoção da identidade, dos produtos e das artes

Análise Interna
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SWOT
Oportunidades
Mercado turístico disponive;l
Promoção e profissionalização cultural 
da região;
Visibilidade para novos artistas;
Aproveitamento de entidades e espa-
ços culturais

Ameaças
Financiamento e autosustentabilidade;
Continuidade do programa;
Dispersão da oferta

Análise Externa

Cultura

Programação

Comunicação

Região
Turismo

Projetos
Financiamento

Oferta

Diversidade

Eventos
Qualidade

Agente

Fig 9_ Fatores críticos de sucesso
Fonte: Elaboração Própria

FiG 8_ Análise SWOT
Fonte: Elaboração Própria

A diversidade, realização do programa na época baixa, qualidade da 
programação e promoção da identidade, dos produtos e das artes da 
região são aspetos fortes do programa e devem ser mantidos e/ou melhora-
dos. 

Não obstante a utilização de diversos meios e ferramentas de comunicação, 
os stakeholders consideram haver lugar a melhorias no campo da estratégia 
de comunicação e marketing do programa, sendo esta de elevada relevân-
cia no aproveitamento do mercado disponível, quer seja visitante/turista, 
quer seja residente. 

As questões relacionadas com o financiamento, autossustentabilidade e 
continuidade do programa são aspetos que preocupam os entrevistados, 
sobretudo pela excelência, qualidade e pelos resultados já demonstrados 
pelo 365 Algarve. 

A região oferece uma variedade relevante de recursos, equipamentos, 
agentes culturais e entidades públicas que podem ser aproveitados e envol-
vidos na programação do 365 Algarve, de modo a enriquecer as experiên-
cias turístico-culturais e captar o mercado turista disponível, assim como 



 PR - Propostas/Recomendações.

PROPOSTA DE VALOR

Conceito: “O programa financia projetos a concretizar entre os meses de outubro 
e maio, pelo que pode gerar alguma confusão. Mas a ideia é ambiciosa.”

No que diz respeito à mensagem transmitida pelo logótipo do 365 ALGARVE, a 
opinião é consideravelmente positiva. Diversidade, variedade cultural, dinamismo e 
criatividade são algumas das ideias que surgem aquando da visualização do logó-
tipo. Com maior expressão, surge a ideia de tempo, sendo que, tal como o logóti-
po sugere, o 365 ALGARVE constitui-se um programa regional que acontece 
durante todo o ano. Ainda assim, esta é a principal questão pela qual os entrevista-
dos discordam da eficácia da mensagem, considerando que a mensagem pode 
não ser efetivamente consolidada pelo programa, e podendo mesmo induzir em 
erro, tendo em conta a duração real do programa.

“(...) de acontecer sempre algo no 
Algarve em termos de promoção 
turística”

“O Algarve está ativo 365 dias por ano”

“Algarve para todos”

No cômputo global das propostas 
apresentadas para cada uma das 
temáticas dos eventos, é consensual a 
manutenção das diferentes tipologias 
de eventos numa 3ª edição do 365 
Algarve. Os stakeholders destacam, no 
entanto, que a música, as artes visuais 
e a dança são as categorias que mais 
se devem manter na programação, 
pois consideram-nas adequadas ao 
programa e importantes na educação 
da população, além de permitirem a 
diversidade cultural. Sugere-se assim 
manter para consolidar.

ÁREAS TEMÁTICAS
A MANTER
Música
Artes Visuais
Dança

A MELHORAR
Animação de Património
Gastronomia 
Literatura

Fig 10_ Principais áreas temáticas a manter/melhorar
Fonte: Elaboração Própria
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“Manter atividades culturais na região 
durante todo o ano, com diversidade 
e qualidade.”

“Intensidade, entusiasmo, criatividade 
e confiança.”



Em contrapartida, a animação de património e a gastronomia são as catego-
rias que consideram necessário melhorar, ora por diferenciarem a cultura regio-
nal das demais, ora por atribuírem elevado potencial merecedor de uma maior 
visibilidade no contexto da oferta turística regional. Além disso, consideram 
que os eventos gastronómicos podem ser uma alavanca ao setor da restaura-
ção e um recurso a aproveitar numa maior estruturação do produto turístico 
Gastronomia e Vinhos da região. A literatura é outra categoria que necessita de 
melhorias, pois consideram necessário melhorar a visibilidade desta área, 
recorrendo sobretudo a personalidades/escritores com forte ligação ao Algar-
ve, no passado e/ou no presente.

MER
CA
DOS
A MANTER
Residentes nacionais
Residentes estrangeiros

A MELHORAR
Turistas nacionais
Turistas estrangeiros
Mercado Andaluz

A atração de visitantes/público aos eventos promo-
vidos pelo 365 ALGARVE, na perspetiva dos stake-
holders, deve ser promovida junto dos diferentes 
tipos de públicos. 

Por um lado, é mencionada a importância do 
consumo cultural regional, sobretudo da comunida-
de estrangeira residente que, numa análise cruzada 
entre procura e oferta, revela uma elevada predis-
posição ao consumo cultural da região.  É assim de 
manter os esforços na captação dos residentes, 
independentemente da sua nacionalidade.

Por outro lado, e tendo em conta o contributo do 
programa para o enriquecimento da experiência 
turística e cultural da região, o mercado turista deve 
ser alvo de fortes campanhas promocionais, nome-
adamente através dos agentes turísticos regionais 
públicos e privados, por forma a aumentar significa-
tivamente a sua presença como mercado efetivo do 
programa. O mercado Andaluz, pela proximidade à 
região, é considerado um mercado de elevado 
potencial para o 365 ALGARVE.



ESTRATÉGIA DE
COMUNICAÇÃO

A MANTER
Redes Sociais
Website Atualizado
Marketing Online
Rede de Outdoors
Flyers/Brochuras

A MELHORAR
Envolver agentes turísticos da região
Imprensa
TV
Divulgação nacional/internacional
Material gráfico
Rádio
Feiras nacionais/estrangeiras
Revistas de bordo

Em termos promocionais, deve-se manter os diversos meios e ferramentas utiliza-
dos até à data, sobretudo as redes sociais e a constante atualização do website. De 
igual modo, a rede de outdoors e as brochuras devem ser mantidos na divulgação 
e comunicação do 365 ALGARVE.

Ainda que seja sugerida a manutenção de todos estes meios e ferramentas de 
comunicação, numa estratégia de otimização, considera-se relevante melhorar 
continuamente a sua eficiência, sobretudo a comunicação no meio digital. Melhorar 
os materiais gráficos, os conteúdos, a tradução para outras línguas e a antecedên-
cia na promoção nacional/internacional dos eventos são alguns aspetos a ter em 
conta. Publicidade na televisão e rádio é outro aspeto a melhorar.

Os stakeholders destacam também a importância de um maior envolvimento dos 
players regionais na divulgação do programa, desde autarquias a agentes turísticos 
da região e operadores internacionais passando mesmo pelos comerciantes locais.

A presença em feiras internacionais, revistas de bordo nos voos com destino a Faro 
e publicidade no multibanco são propostas também sugeridas.
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DESEMPENHO

Atrair mais Turistas

IMPORTÂNCIA

3,5 4,0 4,5

4,5

3,5

2,5

3

4

Aumentar a satisfação dos residentes

Redistribuir a procura no espaço

Promover a cultura local

Redistribuir a procura temporal

Aumentar a satisfação dos turistas
Melhorar a imagem do Algarve

3,0

Figura 11_ Importância e desempenho dos contributos perspetivados pelo 365 Algarve

IMPACTO DO
PROGRAMA

“Contribuir para estabilizar a oferta cultural da região, ao dar 
mais meios aos agentes culturais para trabalhar ao longo do ano 
e ao criar novos hábitos de consumo de cultura nos residentes e 
turistas”

“Qualificação da oferta turística da região, combate à sazonali-
dade, enriquecimento do tecido cultural da região”

Fonte: Elaboração Própria



Animação e 
Património

Artes 
Visuais

DançaMúsicaLiteratura Circo
Contemp.

Gastronomia TeatroCinema

35 18 09 34 19 12 33 22 19 30 37 36 38 23 15 37 32 27 37 25 19 35 24 20 37 31 32

FIGURA 12_ IMPACTO POSITIVO PROPORCIONADO PELAS ÁREAS ARTÍSTICAS 
Fonte: Elaboração Própria

No contexto dos contributos perspetivados pelo 365 ALGARVE, os stake-
holders consideram a promoção da cultura local, a redistribuição da 
procura no tempo e no espaço como sendo os pontos mais importantes 
(média superior a 4 valores em 5). Nestes contributos, os dados mostram 
que o programa apresenta uma performance bastante satisfatória, pelo 
que deve-se manter ou melhorar esforços nesse sentido. Importa referir 
que a promoção da cultura local é o objetivo considerado mais importante 
e aquele que apresenta maior desempenho. No que se refere ao desem-
penho do programa nos objetivos perspetivados, considera-se relevante 
referir a necessidade de melhorar os resultados na atração de turistas.

“Dever-se-á manter todas as expressões artísticas promotoras da identidade 
local e regional.”

 “As propostas atuais são já muito boas, mas há sempre possibilidade de melho-
rar, sobretudo criando mais eventos para quem não fala português ou onde a 
língua falada não seja importante.”

“Para os turistas, este programa é uma experiência cultural.”

Legenda_

Dinamização Cultural da Região Projeção da Imagem do Destino Captação de Turistas e Visitantes
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A Figura 12 permite concluir que 
a dinamização cultural da região 
é o aspeto mais beneficiado 
pelas temáticas propostas e que 
o teatro, a animação de patrimó-
nio, a dança e a música são as 
temáticas que maior contributo 
dão para essa valorização. A 
projeção da imagem do destino 
é o segundo aspeto mais benefi-
ciado pelo programa, pelo que a 
captação de turistas e visitantes 
é a área na qual os efeitos positi-
vos são percecionados como 
menos relevantes.

A gastronomia é a temática que 
mais impactos positivos gera 
quer na projeção da imagem do 
destino quer na captação de 
turistas e visitantes. 

Do ponto de vista cultural, os 
stakeholders consideram que o 
365 Algarve promove, apoia e 
valoriza a cultura regional, 
proporciona uma oferta turística 
alternativa ao turismo de sol e 
mar e permite igualmente com-
bater a sazonalidade. Além 
disso, promove novos hábitos 
culturais na região.



INTENÇÕES
FUTURAS

Dar continuidade ao 
programa é a principal intenção 
dos entrevistados. Esta preocupação/in-
tenção é declarada pela dependência do financia-
mento público e pela perspetiva errónea de que o retorno deve 
ocorrer no curto prazo, pois muitos dos esforços realizados na dinami-
zação do 365 ALGARVE só serão tangíveis a médio prazo. No entanto 
e de acordo com as perceções dos stakeholders este é sem dúvida um 
embaixador da cultura algarvia e um exemplo de trabalho concertado e 
integrado em prol da promoção da região.

“O 365 Algarve é uma aposta que terá que ter continuidade para que 
produza a necessária mudança de mentalidades sobre o potencial de 
sinergias entre a cultura e o turismo.”

De forma mais tangível pode afirmar-se que apesar da juventude do 
programa, este impacta direta e substancialmente na economia 
cultural da região e beneficia a indústria do turismo quer na ótica da 
oferta e da experiência turística, quer na desconcentração territo-
rial e temporal dos fluxos turísticos. Sugerem assim que a conti-
nuidade e o sucesso do 365 ALGARVE devem assentar em 
vários objetivos a cumprir no futuro. Em primeiro lugar, chegar 
ao mercado: turistas/visitantes, residentes nacionais e estran-
geiros. Em segundo lugar, devem envolver, tanto quanto 
possível, todos os parceiros e agentes culturais no desenho 
do programa.
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“É de continuar e de melhorar. O atual rácio custo/benefício é claramente 
favorável ao 365 e a sua continuação é muito importante — as vantagens 
deste tipo de projeto serão mais óbvias com o passar do tempo. Desistir, 
significa desperdiçar o trabalho e investimento feito.”

“Gostaria de ser "bombardeado" diariamente com anúncios de espe-
táculos do 365. Devemos lutar com todos os meios para que o progra-
ma não acabe.”

Por último, deve-se intensificar a promoção e divulgação do 365 ALGARVE fora e dentro 
da região e com maior antecedência. Neste ponto é igualmente relevante incluir melhorias 
e maior estruturação da comunicação do programa e da sua marca, aumentando a sua 
presença nos eventos e nos meios de comunicação online e nos mais tradicionais.

“Se já está definido que haverá pelo menos uma terceira edição do 
365 Algarve, a partir de outubro próximo, essa informação já deveria 
estar no site. Quem está a marcar viagens para o Algarve para essa 
altura do ano gostaria de já poder ter acesso à nova informação.”

“Para que não volte a acontecer é fundamental aumentar o foco da divulgação e da 
promoção nos locais verdadeiramente importantes: 

    1- Nos sites que os turistas utilizam antes de vir a Portugal para "descobrir" o destino; 

    2- Nos sites que visitam quando já cá estão no Algarve, para fazerem o seu programa de 
atividades. 

  3- Nas recepções/aos recepcionistas dos estabelecimentos hoteleiros. Têm muita influência 
nos clientes. "Vendem" sobretudo o que conhecem e/ou lhes dá "comissões". 

   4- Junto dos grandes operadores turísticos para que possam promover o Programa quer 
nos mercados de origem quer quando falam com os clientes , já no Algarve.”



PERSPETIVA
DA PROCURA



A análise da procura estrutura-se em quatro pontos essenciais para aferir o poten-
cial do programa, avaliar a eficácia da sua promoção, conhecer o grau de envolvi-
mento com o programa, traçar perfis do público e aferir o que os turistas, residen-
tes e públicos sugerem para o futuro deste evento.

RP – RECONHECIMENTO DO PROGRAMA

O sucesso do 365 ALGARVE é crescente. Se na primeira edição 45% dos inquiri-
dos conhecia o programa, nesta edição a maioria já o reconhece (77%), ainda que 
este reconhecimento não se estenda ao logótipo, apenas 58% dos inquiridos 
associa o logo ao programa.

Conhece o programa
Reconhece o logótipo

1ª EDIÇÃO
45%
49%

2ª EDIÇÃO
77%
58%

FIGURA 13_ NOTORIEDADE E RECONHECIMENTO DO LOGÓTIPO POR EDIÇÕES 

Conhece o programa
Reconhece o logótipo

1ª EDIÇÃO

 
67%
63%

 
9%
25%

2ª EDIÇÃO

89%
72%

 
49%
27%

FIGURA 14_ NOTORIEDADE E RECONHECIMENTO DO LOGÓTIPO POR EDIÇÕES E POR 
                     LOCAL DE RESIDÊNCIA 

Os inquiridos percecionam o programa pelo logo de forma muito ajustada à realidade. As 
cores e o movimento percebidos no logo são traduzidos como Dinamismo, Cultura, Inova-
ção, Alegria e Festa. Estas perceções são verbalizadas nas mensagens que proferem 
sobre o logo: “A cultura vive no Algarve 365 dias do ano”, “Alegria. Como vi num outdoor 
a comunicar um evento fiquei muito interessada em saber mais!”; sugerindo que o logótipo 
desperta a curiosidade ainda que por vezes a mensagem que transmite não seja total- 
mente clara.

Fonte: Elaboração Própria
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Jornais/Revistas
TV

Postos de Turismo
Site Visit Algarve

Site Visit Portugal
Flyers/Brochuras

Outdoors
Guia Algarve

App Algarve Eventos
Site das Autarquias

Rádio
Redes Sociais

Internet
Familiares/Amigos

Outros
AFPOP

Site 365 Algarve
No evento

12%
2%
3%
5%
1%
12%
19%
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1%
4%
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15%
14%
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4%
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3%
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Pela curiosidade despertada pelo logo, ou pela ostensiva promoção do mesmo nos mais 
variados meios de difusão existentes, o reconhecimento do programa distribui-se pelos 
meios utilizados para o promover.

Os meios de divulgação mais eficazes foram os jornais/revistas (12% na primeira edição e 
8% na segunda), os flyers/brochuras (12% e 8% respetivamente) e os outdoors (19% e 
10%), sendo estes os meios tradicionais mais eficientes. As redes sociais (15% e 13%) e a 
internet (14% e 13%) constituem-se como embaixadores do 365 ALGARVE. Embaixado-
res do programa são também os públicos destes eventos, com uma propensão crescente 
(6% na primeira edição e 16% na segunda). Estes resultados sugerem que o público tem 
um grande potencial na divulgação do programa.

Apesar da juventude do 365 ALGARVE, a diversidade de meios utilizados para divulgar o 
program revela-se eficaz, pelo que persistir nestes meios de divulgação é essencial.
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PARTICIPOU

NÃO PARTICIPOU

1ª EDIÇÃO 2ª EDIÇÃO

44% 24%

56% 76%

FIGURA 16_TAXA DE PARTICIPAÇÃO POR EDIÇÕES
Fonte: Elaboração Própria

PE – PARTICIPAÇÃO/ENVOLVIMENTO

Na primeira edição o 365 ALGARVE captou 56% de participação nos eventos, durante 
todo o programa. Nesta segunda edição a taxa de participação situa-se nos 76%, com 
29% de públicos de repetição, o que sugere que a relação com o 365 ALGARVE é para 
manter.

Apenas 9% dos que participaram não associam os eventos com o programa.

2ª ED. 
TAXA REPETIÇÃO

1ª Edição 2ª Edição

Não Participou

7%
1%
8%

2%
14%
16%

24%

Participou

52%
8%
60%

6%
10%
16%

76%

Residentes

Turista

Nacionais
Estrangeiros
Total

Nacionais
Estrangeiros
Total

Não Participou

7%
12%
19%

0%
25%
25%

44%

Participou

36%
9%
45%

5%
6%
11%

56%TOTAL

A maior taxa de participação acontece entre os residentes nacionais, sendo que esta é 
crescente da primeira para a segunda edição. Entre os turistas, a participação de estran-
geiros cresceu mais do que a dos nacionais.

FIGURA 17_TAXA DE PARTICIPAÇÃO POR EDIÇÕES E POR TIPOLOGIAS
Fonte: Elaboração Própria
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FIGURA 18_TAXA DE PARTICIPAÇÃO POR TIPO
DE EVENTOS E EDIÇÕES  | Fonte: Elaboração Própria

FIGURA 19_TAXA DE PARTICIPAÇÃO POR
CONCELHOS E EDIÇÕES | Fonte: Elaboração Própria

Relativamente à taxa de 
participação por tipos de 
evento e local do mesmo na 
segunda edição do programa 
365 Algarve, o público 
residente nacional acaba por 
assistir mais aos eventos de 
música (37%), teatro (15%) e 
eventos gastronómicos 
(11%) nos concelhos de Faro 
(23%), Portimão (11%) e 
Silves (10%) e Loulé (10%). 
Quando o público residente é 
estrangeiro, a música (53%) e 
o teatro (13%) continuam a 
ser os eventos mais visita-
dos, acrescentando a dança 
(11%) ao leque de tipologias 
mais frequentes, nos conce-
lhos de Lagos (19%), Faro 
(18%) e Portimão (17%). Os 
turistas nacionais frequentam 
os eventos de música (24%), 
teatro (17%) mas são os 
únicos que inserem o novo 
circo (14%) nas sua preferên-
cias culturais, deslocando-se 
com mais frequência aos 
concelhos de Faro (17%), 
Aljezur (12%) e Monchique 
(12%). Quanto aos turistas 
estrangeiros, estes preferem 
também frequentar eventos 
de música e teatro (45% e 
11%), juntando os eventos 
de animação de património 
(11%) e dança (8%), optando 
pela frequência nos eventos 
nos concelhos de Portimão 
(18%), Tavira (17%) e Lagos 
(16%).
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NÃO PARTICIPANTES
De um modo geral, a taxa de não participação absorvia 46% da população inquirida na 
primeira edição e 24% na segunda. Uma decisão de compra implica várias fases e uma 
heurística muito própria. A decisão de não participação decorre da utilidade do evento, 
restrições temporais e orçamentais, neste caso em particular e porque a participação, 
normalmente implica deslocação, a distância constitui também uma restrição na escolha 
de participar ou não. Por outro lado, o consumidor racional decide consciente das alter-
nativas que tem disponíveis, o que pressupõe conhecer o programa, situação que nem 
sempre ocorreu. 

Neste caso específico foi a ausência de informação sobre o programa que mais condicio-
nou uma decisão negativa. Ainda ao nível das variáveis de decisão nas quais os agentes 
podem intervir mais diretamente, surge a utilidade - o interesse deve ser estimulado. A um 
nível mais pessoal, a distância, o tempo disponível e/ou a indisponibilidade dos inquiridos 
justificam a decisão de não participação.

O desconhecimento como declarado 
pelos próprios decorre de anúncios tardios 
que inviabilizaram o planeamento da parti-
cipação:

“advertised too late and not sufficiently to 
make arrangements” ou “For me it was only 
known through the big ad on Portimão road”. 

De salientar também que muitos participa-
ram em eventos sem terem consciência de 
estes pertencerem ao programa:

“I attend many local events but I am not sure 
if it’s Algarve 365 or not”, ou “Para além do 
Outdoor, não tive acesso a mais informação”. 

Estes comentários sugerem a necessida-
de de melhorar e reforçar a estratégia de 
divulgação e a imagem.



A utilidade decorre da perceção do 
participante, do interesse, motivação 
para participar. O programa não 
conseguiu despoletar o interesse de 
todos os tipos de públicos. Declara-
ções como “Eventos demasiado 
pequenos/irrelevantes e falta de 
emoção dos eventos”, “Interesse por 
outras atividades”, sugerem que, 
apesar da quantidade dos eventos 
realizados, os mesmos não conse-
guem ainda captar todos os tipos de 
segmentos, sugerindo menos quanti-
dade e mais variedade.

O facto de não estarem na região em 
permanência e a relativa perceção de 
concentração geográfica dos even-
tos justificam o tempo e a indisponi-
bilidade que surgem associados à 
promoção dos eventos. Ou já vinham 
com atividades planeadas e o 365 
ALGARVE não faz parte desse plane-
amento, ou vão ficar poucos dias na 
região ou ainda trabalho e lazer não 
são compatíveis. Frases como 
“Ainda não tive oportunidade, por 
excesso de trabalho” ou “horário 
incompatível com o trabalho”, “We 
live part time in Algarve - Times of 
events did not fit”, ou ainda “We were 
busy with golf and lots of travelling, 
but will have more time this year” são 
demonstrações claras das indisponi-
bilidades. Ainda associada à disponi-
bilidade temporal surge a questão 
relacionada com o horário dos even-
tos “The events often start too late in 
the evening” que é uma variável 
relevante e que pode ser considera-
da como elemento a melhorar.
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Programa atrativo
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MOTIVOS PARA PARTICIPAR
As motivações para participar decorrem, em boa parte, do reconhecimento da atratividade 
do programa (17% na primeira edição e 34% na segunda), a proximidade (11% e 12% 
respetivamente) e as experiências novas (9% e 16%).

PF – PERSPETIVAS FUTURAS

Nível de satisfação: O nível de satisfação é 
elevado e muito próximo entre edições, 
apenas 3% dos inquiridos em ambas as 
edições ficaram desagradados com a expe-
riência. Da primeira para a segunda edição 
destaca-se o nível de superação das expec-
tativas (34% na primeira e 59% na segunda), 
crescimento que sugere uma evolução muito 
positiva da qualidade dos eventos.

Muito pior
Pior

De acordo
Algo melhor

Muito melhor

1%
2%
63%
17%
17%

1%
2%
38%
28%
31%

1ª ED. 2ª ED.

FIGURA 21_ NÍVEL DE SATISFAÇÃO 
FACE AO EVENTO ASSISTIDO POR 
EDIÇÕES
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De acordo
Algo melhor
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2ª EDIÇÃO
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FIGURA 22_ NÍVEL DE SATISFAÇÃO FACE AO EVENTO ASSISTIDO POR EDIÇÕES E POR 
LOCAL DE RESIDÊNCIA
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Recomendação / intenção 
de regresso: A capacidade do 
programa em superar as 
expectativas dos seus públicos 
traduz-se no potencial de fideli-
zação (53% na primeira edição 
e 85% na segunda), reflexo da 
crescente qualidade dos even-
tos. Embaixadores do progra-
ma por excelência, quem parti-
cipou nos eventos afirma com 
toda a certeza a intenção de 
recomendar (64% na primeira e 
82% na segunda). Se subsisti-
ram algumas dúvidas sobre a 
pertinência de recomendar o 
evento na primeira edição 
(35%), na segunda, essa incer-
teza apenas afeta a recomen-
dação de 18% dos públicos, 
evidenciando uma evolução 
extremamente positiva do 
programa.

Não 
Sim 
Talvez

1ª EDIÇÃO
 
38%
53%
9%

FIGURA 23_ PARTICIPAÇÃO EM MAIS EVENTOS 

2ª EDIÇÃO
 
7%
85%
8%

De certeza que não
Talvez não
Não sei
Recomendarei
Recom. de certeza

1ª EDIÇÃO
 

1%
0%

35%
29%
35%

2ª EDIÇÃO
 

0%
0%

18%
42%
40%

FIGURA 24_ INTENÇÃO DE RECOMENDAR EVEN-
TOS 365 ALGARVE POR EDIÇÕES

Fonte: Elaboração Própria
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Os que afirmam não preten-
der voltar a participar (7%) 
justificam a sua não partici-
pação na indisponibilidade 
temporal, espacial ou desco-
nhecimento da agenda 
futura, sendo que a qualida-
de do programa nunca é 
posta em causa. Na agenda 
cultural privilegiam espetá-
culos musicais (30%), dança 
(13%) e teatro (15%) sugerin-
do que procuram experiên-
cias onde a alegria, o movi-
mento, a cor e a cultura se 
misturam para reforçar a 
imagem que antevêem no 
logo do programa

Dança
Teatro
Cinema
Literatura
Novo Circo
Anim. de Patri.
Artes Visuais
Gastronomia
Artes Perfor.
Música

1ª EDIÇÃO
 

11%
10%
8%
3%
2%
8%
4%
2%
7%

46%

2ª EDIÇÃO
 

13%
15%
8%
2%
7%
9%
7%
9%

-*
30%

FIGURA 25_ PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO 
POR CATEGORIAS E POR EDIÇÕES

Fonte: Elaboração Própria

Pontos fortes e fracos e sugestões de melhorias estruturam a propos-
ta de valor, na perspetiva da procura

*Os dados recolhidos na segunda edição para as artes 
performativas foram distribuidos pelas categorias correspon-

dentes por uma questão de redefinição do conceito



PONTOS 
FORTES
A qualidade do programa, o ambiente, a excelência, a experiência e a alegria são os 
adjetivos utilizados para reportar a satisfação dos participantes no 365 ALGARVE.

A interação entre o público e os artistas, a mistura de expressões culturais e a inovação 
e criatividade associada a cada espetáculo emocionam e deleitam quem os frequenta. 
Declarações como: 

“a forma como me senti integrada, a clareza da informação, o espaço em si”; ou “A inovação; 
a beleza dos espetáculos; o facto de serem adequados a toda a família”; ou “openness, short-
ness, interesting, novelty. I have never seen anything like this”, demonstram bem a excelên-
cia do programa que deve ser preservada.

PONTOS
FRACOS
 
Ainda que a esmagadora maioria esteja satisfeita com o programa, subsistem alguns 
pontos menos consensuais: organização, agenda e divulgação são fatores críticos de 
sucesso, que devem ser melhorados.

As declarações dos participantes revelam que grande parte da sua insatisfação decor-
re da impossibilidade de participarem em mais eventos: 

“a sobreposição de acontecimentos no mesmo evento, não nos deixa ver tudo”; “Estão pouco 
tempo em cena e por vezes esgotam muito rapidamente e as salas muitas vezes são já de si 
reduzidas”. Mais consensual é a necessidade de reforçar a divulgação, que para além 
de reforçada deve também ser melhorada, no sentido de esclarecer os conteúdos dos 
eventos. “Deveria haver mais divulgação desde o início do programa”; “a informação 
não esclarece sobre os conteúdos”.
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SUGESTÕES PARA A 
3ª EDIÇÃO

PERSPETIVA DA PROCURA

Ao nível do conceito da programação, muitos são os que consideram importante manter 
ou integrar todas as categorias e géneros que têm estado presentes até à 2ª edição.  
Outros referem que é necessário promover eventos relacionados com a cultura/tradições 
do Algarve e sobretudo projetos multidisciplinares, que cruzem as diferentes artes.  As 
preferências vão também para eventos ao ar livre.

Ao nível dos públicos, surgem referências sobre eventos dedicados às crianças e famílias.

A satisfação generalizada, a capacidade de fidelização dos públicos e 
a sua propensão para serem embaixadores do programa são indica-
dores de que o trabalho realizado até agora é para preservar. Manten-
do as mesmas áreas artísticas podem ainda acrescentar-se ações de 
solidariedade social, artesanato, magia, feiras entre outros. Mais do 
que as áreas artísticas a apresentar, importa sim “mais interdiscipli-
naridade; “mais eventos centrados na identidade algarvia em locais 
históricos”; “mais eventos com ligação à comunidade local ou de 
descoberta do património local”, declarações dos públicos residen-
tes. Já os turistas referem a incompreensão da língua: “I don’t under-
tand Portuguese so I miss the talk and the introduction”; Referem 
ainda o comportamento do público: “Too much noise, people were 
talking all the time”; e o tempo: “Too cold”. Estas sugestões refletem-
quequem participou, percebe e reforça a génese do 365 ALGARVE, um 
meio de divulgar a cultura regional e promover a autenticidade de 
uma experiência que se espera singela, mas suficientemente rica 
para ser considerada única.



Sugestões ao nível do tipo de música

Ballet/Bailados
28

Contemporânea
10

Folclore
4

Outros
13

Sugestões ao nível do tipo de dança

Teatro de rua
8

Gastronómico
5

Infantil
4

Comédia
4

Outros
7

Sugestões ao nível do tipo de teatro

504
262
254
92
70
66
54
43
22
11
11
10
80

Sugestões ao nível do tipo de eventos

FIGURA 26_ SUGESTÕES PARA A 3ª EDIÇÃO Fonte: Elaboração própria
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A população em estudo são os participantes e não participantes. Dentro de cada um 
destes grupos encontram-se turistas e residentes. Aqueles que não participaram são turis-
tas (52% na segunda edição e 55% na primeira), o que revela que apesar dos esforços, o 
programa ainda não atingiu o nível de notoriedade que se propunha. Estes turistas não 
participantes alojam-se entre Albufeira (23%), Loulé (20%), Portimão (9%) e Lagos (8%), 
mantendo a tendência da edição anterior. Satisfeitos com as suas experiências (70%), 
permanecem na região entre 5 a 10 noites, estada esta que já não é a primeira (59%). 
Estes turistas que se distribuem entre jovens (26%) e adultos (31% entre os 36-50 anos e 
25% entre os 51-65 anos) possuem formação superior (58%) e provêm maioritariamente 
do Reino Unido (36%), Alemanha (20%) e Irlanda (10%). Os residentes não participantes 
(45% na primeira edição e 12% na segunda) de nacionalidade portuguesa (87%) possuem 
formação superior (61%) e distribuem-se entre adultos, entre os 51-65 anos (24%) ou entre 
os 36-50 anos (35%), e jovens (22%) sugerindo o potencial do programa para atrair vários 
segmentos etários.

Participaram no programa residentes (88%) e turistas (48%) - na segunda edição e com 
padrão igual na primeira edição -, sendo que no caso destes últimos permanecem por 
duas semanas na região, entre Lagos, Portimão, Tavira e Faro, muito satisfeitos e com 
tradição de visita ao Algarve. Encontram-se entre os públicos turistas residentes prove-
nientes de Portugal (36%), Reino Unido (10%) e Alemanha (11%). Os residentes que 
frequentam os eventos do programa 365 ALGARVE, distribuem-se por todos os grupos 
etários, sugerindo a diversidade de programação. Não insignificante é o cada vez maior 
número de participantes residentes estrangeiros (14%) reafirmando que o Algarve é cada 
vez mais um destino de turismo residencial. A diversidade de perfis encontrada potencia 
ainda mais este programa que, a continuar, pode ser uma referência no desenvolvimento 
turístico e uma ferramenta essencial para alavancar a cultura local.

CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA

Turista Residente
Participante Não Participante Participante Não Participante

Idade

Habilitações

País Res.

Concelho Res.

Nacionalidade

36-50
51-65
+65
Ens. Sec
Ens. Sup
Portugal
Reino Unido
Alemanha
Holanda

Portugal
Estrangeiro

20
33
23
19
68
36
10
11
5

36
64

18-35
36-50
51-65
Ens. Sec
Ens. Sup
Portugal
Reino Unido
Alemanha
Irlanda

Portugal
Estrangeiro

26
31
25
29
58
9
36
20
10

12
88

18-35
36-50
51-65
Ens. Sec
Ens. Sup
Portugal

Portimão
Faro
Loulé
Lagos
Portugal
Estrangeiro

19
41
26
21
72
100

14
23
10
10
86
14

18-35
36-50
51-65
Ens. Sec
Ens. Sup
Portugal

Portimão
Faro
Lagoa
Lagos
Portugal
Estrangeiro

22
35
24
27
61
100

16
14
11
10
87
13

FIGURA 27_ CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA | 2ª EDIÇÃO Fonte: Elaboração própria
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A amostra é representativa da população residente e não residente que frequenta o Algar-
ve com finalidade de assistir ou não a eventos culturais.
No entanto sistematizam-se, neste ponto, um conjunto de reflexões que os resultados 
apurados parecem sugerir:

1) O programa apesar da sua juventude está a crescer em termos de reputação demons-
trando um maior conhecimento tanto da marca 365 Algarve como da ligação dos eventos 
à mesma; 2) A consolidação dos eventos agrada e satisfaz quem assiste, mostrando um 
nível de satisfação crescente para com a organização dos eventos e dos artistas envolvi-
dos; 3) O nível do envolvimento do 365 Algarve é crescente; 4) A promoção e divulgação 
assenta em novos meios de difusão, onde são protagonistas os públicos, resultando num 
maior envolvimento nos eventos e na satisfação de elevar o Algarve a mais do que um 
destino de praia e sol; 5) O programa 365 Algarve demonstra uma crescente captação de 
públicos estrangeiros, todavia ainda que seja necessário promover perante as organiza-
ções esta prioridade para que no futuro a comunicação pré e durante os eventos seja 
mais eficaz.

Na perspetiva da procura e da oferta é um voto de esperança para novas dinâmicas 
regionais que deve continuar.

CON
CLU
SÃO
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